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Téma dovolené jsme začali zpracová-
vat už v květnu. Tedy v době, kdy připra-
vujeme červnový zpravodaj. A můžu vám 
říct, že aspoň já jsem si to užila. Nevím 
tedy jak kolegové, na něž los nemusel 
tak dobře vyjít.

Určovali jsme si totiž, kdo z nás zpra-
cuje jaký typ aktivní dovolené, a to: 
turistiku, kolo a vodu. Hlavně Michal, 
nesportovec, se musel poprat s čistě 
sportovním tématem. Totiž, verdikt jeho 
původního příspěvku zněl jednoznačně: 
dovolená na kole je nesmysl!

Asi jste si všimli, že většinou hlavní 
téma tvoříme na střídačku – jeden měsíc 
já, jiný Michal Nešpor, když mají náladu, 
tak nás vystřídá kolega Pavel Tichna 
nebo šéfka Lenka Kupková.

Tentokrát jsme se podělili: o turistiku se 
postarala Lenka, Michal dostal na starosti 
dovolenou na kolech a na mě zbyla řeka.

Cílem našeho psaní bylo zjistit, jaké 
jsou alternativy při plánování dovolené 
jednak doma, v Česku, jednak bez ces-
tovní kanceláře a za slušné peníze.

Účelem dovolené, asi u většiny z nás, je 
zpomalit rychlost životního stylu a všímat 
si věcí, které obvykle člověk ve stresu 
přehlíží. Máte doma děti? Nebo manžel-
ku, a třeba dokonce i hezkou? Nebo ši-
kovného manžela, ale většinou se míjíte 
ve dveřích ložnice, kdy vy právě vstáváte 
a on jde spát, nervózní a unavený, proto-
že ačkoli celou noc řešil prezentaci pro 
klienta, stejně to nestihl dokončit?

Je čas vzít si dovolenou!  Barbora Tesařová

Kdo by se netěšil na prázdniny! Někdo se vyžívá už při plánování do-
volené, někdo si užívá až během volna. A volno znamená, že si můžu 
dělat, co chci, je to tak? Samozřejmě míněno v dobré víře, slušně 
a s přihlédnutím k dobrému vychování. Jak jinak, že?

více na str.        až         8 10ČESKO PO VODĚ, NA KOLE ČI PĚŠKY

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Původní verzi mu-

zikálu, v němž znějí 
všechny skladby zná-
mé ze stejnojmen-
ného fi lmu, bude 
soubor složený z pro-
fesionálů i ochotníků, 
kteří jsou doma v kra-
ji kolem dolní Berounky, hrát hned na 
několika místech Středočeského kraje: 
v Dobřichovicích, v Mníšku pod Brdy, 
na hradě Křivoklátě a ve Všeradicích 
u Berouna.

ZA DIVADLEM
Po úspěšném loň-

ském prvním roč-
níku si ochotníci 
a nadšenci z Dob-
řichovické divadel-
ní společnosti pro 
vás připravili novou 
nabídku brilantních 

komedií. Můžete zhlédnout starší 
a osvědčené tituly i jednu novinku. 
Začátkem července si nenechte ujít 
II. ročník Dobřichovických divadel-
ních slavností.

ROZHOVOR
Osobnost Karla 

Plíhala nemusíme ni-
komu představovat. 
Tento originální čes-
ký kytarista, zpěvák, 
skladatel, textař, hu-
dební režisér a aran-
žér se zapsal svojí 
tvorbou do srdcí mnoha posluchačů. 
Na kytaru hraje od 15 let.

PORTA V ŘEVNICÍCH
Tentokrát je náš tip 

na výlet spojen s hu-
debním festivalem, 
který už třetím rokem 
zakotvil v Lesním di-
vadle v Řevnicích. 
O víkendu 25. – 27. 
června si můžete na-

plánovat výlet, který v sobě ponese 
hned několik atributů – poloha Les-
ního divadla vám poskytne možnost 
procházky do lesa, folková a country 
hudba potěší i uklidní.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2010
Přinášíme vám regionální výsledky voleb do poslanecké sně-

movny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010. V tabulce 
najdete informaci o volební účasti v jednotlivých obcích naše-
ho regionu a také čtyři strany, které v dané obci volilo nejvíc 
obyvatel. (bt, zdroj tabulky: www.volby.cz)

SVINAŘSKÉ ŘETĚZENÍ UŽ V SOBOTU A NEDĚLI
O víkendu 5. a 6. června se koná již tradičně na zámku ve Svina-

řích další ročník fóra uměleckého a tradičního kovářství Svinařské 
řetězení. K vidění budou kováři, podkováři, pasíři, platnéři, dráteníci, 
nožíři a cínaři. Prezentovat se budou kovářské ateliery a žáci odbor-
ných škol, sobotní program zpestří kapela TANGO BAND a zazpívá 
TRUE HARMONY. Pro děti bude v rámci doprovodného programu 
připravena projížďka důlním vláčkem. Pochopitelně všude bude 
mnoho dobrého občerstvení, jak už bývá ve Svinařích zvykem.

Za vstupné zaplatí dospělí 80 Kč, senioři 50 Kč, děti do 15 let 
mají vstup zdarma. (mn)

STAŇ SE SKAUTEM V KARLÍKU
Obecní úřad v Karlíku pořádá v neděli 13. června 2010 od 

14:30 hodin dětský den s napovídajícím titulkem Staň se 
skautem. Pro děti bude přichystáno odpoledne plné zábavy, 
vyzkoušet si budou moci lukostřelbu, lezeckou stěnu, facepa-
inting nebo lanovou pavučinu. Budou zde připraveny také do-
vednostní hry nebo naučná stezka. Na závěr si každý „skaut“ 
v případě zájmu opeče na ohni buřtíka.

Akce se bude konat v Karlíku na rozcestí ulic Ke Třešňovce 
a Viničná. (mn, dle zprávy na portále obce Karlík)

AUTOGRAMIÁDA NA KARLŠTEJNĚ
V restauraci U Karla IV. v Karlštejně bude od-

poledne 6. června od 16 hodin probíhat autogra-
miáda spisovatele a karikaturisty Oldřicha Dud-
ka při příležitosti vydání knihy Český Kocourkov 
aneb malé ohlédnutí před velkým skokem vpřed. 
Očekává se, že knihu požehná sám Karel IV. (bt)

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD UŽ POČTVRTÉ
Ve dnech 5. až 6. června 2010 se opět vydá Královský prů-

vod z Prahy na Karlštejn. Společně s císařem, jeho manželkou 
Eliškou Pomořanskou a desítkami jezdců na koních i dvořanů 
v povozech mohou vyrazit i nadšenci z řad obyvatel obcí, kte-
rými bude průvod procházet.

Průvod odchází v sobotu v 9:30 hodin z III. nádvoří Pražského 
hradu, zastaví se kolem desáté hodiny na Kampě a v 14:30 
hodin by měl doputovat do Radotína. Dále bude pokračovat do 
Černošic, odkud se v 16 hodin vydá na cestu do Dobřichovic. 
K místnímu zámku by měl průvod dojít podle plánu v půl sed-
mé. V neděli se vydá na cestu z Dobřichovic v 10 hodin, bude 
pokračovat přes Lety, Řevnice, Hlásnou Třebaň a Karlštějn, 
kde by měl v 17 hodin skončit na nádvoří hradu.

Jako doprovodný program Královského průvodu pořáda-
jí jednotlivé obce, kudy bude průvod procházet, různé akce, 
jejichž detailní přehled je možné najít na portále Královského 
průvodu na adrese www.kralovskypruvod.eu. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Královský průvod dorazil do Řevnic Autor: Jiří Tesař

Obec
volební 
účast      
(v %)

vítězná 
strana 
v obci

na 
druhém 
místě

na třetím 
místě

na 
čtvrtém 
místě

Lety 77,2
ODS TOP 09 ČSSD VV
31,79% 29,61% 10,73% 10,19%

Řevnice 74,72
ODS TOP 09 ČSSD VV
28,33% 27,58% 13,70% 10,37%

Dobřichovice 74,73
ODS TOP 09 ČSSD VV
30,36% 29,66% 11,21% 7,87%

Karlík 80,66
ODS TOP 09 ČSSD KSČM
31,69% 28,67% 9,08% 7,92%

Všenory 70,43
ODS TOP 09 ČSSD VV
30,92% 23,22% 14,69% 9,00%

Srbsko 68,29
ODS TOP 09 ČSSD VV
35% 16,42% 11,78% 9,64%

Mořinka 80,61
ČSSD ODS TOP 09 VV
27,84% 26,58% 15,18% 13,92%

Hlásná Třebaň 76,18
ODS TOP 09 VV ČSSD
37,94% 23,88% 11,60% 10,04%

Zadní Třebáň 75,35
ODS TOP 09 ČSSD VV
25,76% 23,18% 22,48% 11,24%

Svinaře 79,08
ODS TOP 09 ČSSD VV
31,06% 21,35% 11,65% 7,44%

Všeradice 71,68
ODS ČSSD KSČM TOP 09
24,27% 20,16% 15,22% 13,58%

Liteň 58,86
ODS ČSSD TOP 09 VV
22,12% 19,52% 19,08% 11,49%

Podbrdy 78,98
ČSSD KSČM ODS TOP 09
28,33% 21,66% 20,83% 9,16%

Karlštejn 69,27
ODS TOP 09 ČSSD VV
29,16% 18,20% 16,88% 11,40%
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NOC NA KARLŠTEJNĚ LETOS UŽ POPÁTÉ
Pět let už soubor složený z profesionálů i ochotníků, kteří jsou 

doma v kraji kolem dolní Berounky, uvádí unikátní divadelní 
představení – původní muzikál Noc na Karlštejně. Za tu dobu 
výkony Vladimíra Čecha, Pavla Vítka, Jana Rosáka, Štěpána 

Raka, jeho syna Matěje, dobřichovických a řevnických ochot-
níků i poberounských starostů obdivovaly tisíce nadšených di-
váků. Další budou mít šanci letos - poprvé v pátek 4. června 
a v sobotu 5. června od 20:30 hodin na nádvoří zámku v Dob-
řichovicích. Dále na zámku v Mníšku pod Brdy, a to v pátek 
25. června od 21 hodin, v sobotu 26. června od 20 hodin a 
v neděli 27. června od 20 hodin. Letos také na hradě Křivoklá-
tě, a to ve středu 7. července, ve čtvrtek 8. července a v pátek 
9. července od 20 hodin, a na zámku ve Všeradicích v sobotu 
24. července od 20 hodin.

Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na Městském 
úřadu v Dobřichovicích u Denisy Solničkové, tel. 724 189 611 
nebo e-mail solnickova@dobrichovice.cz. Dále pak na zámku 
v Mníšku pod Brdy, e-mail mnisek@stc.npu.cz, na hradě Kři-
voklátě, e-mail krivoklat@stc.npu.cz, a na Obecním úřadu ve 
Všeradicích, e-mail stibal@some.cz. (bt)

LETNÍ VSTUPY DO AQUAPARKU S MENU ZDARMA
Od 1. června do 31. srpna 2010 je možné využít v Měst-

ském plaveckém areálu - Tipsport Laguna Beroun zvýhodněné 
vstupné s menu zdarma. Zakoupením tříhodinového vstupného 
návštěvníci získají zdarma párek v rohlíku a pití v krabičce dle 
vlastního výběru. K zvýhodněnému šestihodinovému vstupné-
mu nabízí provozovatel centra langoše a pití v krabičce nebo 
rozinkového šneka s kávou či čajem.

Navíc platí, že v pracovních dnech od 10 do 16 hodin je vstup 
pro děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Věk dítěte je nut-
né prokázat občanským průkazem, cestovním pasem nebo 
kartou pojištěnce.

Pro organizátory školních akcí byla vytvořena speciální na-
bídka – od 1. do 30. června 2010 otevírá Aquapark Beroun 
relaxační část a bistro již od 10 hodin. Pro školní výlety je při-
pravena 20% sleva ze vstupného do bazénu s možností přípra-
vy speciální menu dle dohody. Tato akce platí pro každý den 
kromě pondělí. (bt)

SOUTĚŽ O TŘI VSTUPENKY NA PORTU
Organizátor Porty připravil pro všechny potenciální návštěv-

níky festivalu další soutěž, a to o tři jednodenní vstupenky na 
kterýkoli den festivalu Porta v Řevnicích, který proběhne od 
pátku 25. do neděle 27. června v tamním Lesním divadle.

Tentokrát stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Po koliká-
té se festival koná právě v řevnickém Lesním divadle?

Odpověď zašlete nejpozději do 20.června 2010 e-mailem na 
adresu bara.tesarova@gmail.com. Nezapomeňte uvést své 
jméno a bydliště. (bt)

DOBŘICHOVICKÉ STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
V sobotu 5. června 2010 se v Dobřichovicích uskuteční zcela 

nová akce s názvem Dobřichovické středověké slavnosti.
Akce je zaměřena především na rodiny s dětmi. V sobotu ve 

14 hodin čeká návštěvníky vystoupení kouzelníka, v průběhu 
odpoledne bude možné zhlédnout několik divadelních před-
stavení pro děti. Celé odpoledne budou také probíhat rytířská 
a šermířská vystoupení. K prohlédnutí bude vojenský historic-
ký stanový tábor a středověký jarmark.

Středověké slavnosti v Dobřichovicích vyvrcholí příjezdem 
Královského průvodu.

Další informace o středověkých slavnostech je možné nalézt 
na portále města Dobřichovice na adrese www.dobrichovice.cz 
v části Kultura v Dobřichovicích.

(mn, dle informací na portále města)

KAVÁRNA MODRÉHO DOMEČKU ROZŠIŘUJE SLUŽBY
Kavárna v Modrém domečku v Řevnicích rozšiřuje od 1. červ-

na 2010 otevírací dobu i množství nabízených služeb.
Na četná přání zákazníků kavárny bude otevřeno v úterý až 

pátek od 9 do 21 hodin a v sobotu od 9 do 19 hodin. Nabídka 
byla obohacena o pestrou škálu nealkoholických a alkoholic-
kých koktejlů, jako jsou Piňa Colada, Mojito, Daiquiri a další, 
které namíchá nový profesionální barman od úterý do pátku od 
15 do 21 hodin.

Kavárna nabízí ve spolupráci s provozovatelem sítě DOBNET 
zdarma veřejný Internet, je možné se začíst do zapůjčených 
knih nebo časopisů a děti si mohou pohrát v dětském koutku. 
Maminky mají k dispozici pro nejmenší děti přebalovací pult. 
Ke kávě je možné si vychutnat výrobky vlastních zaměstnanců, 
jako jsou koláčky, dorty, bábovky, závin, řezy a perníky. Všech-
ny tyto výrobky jsou připravovány denně čerstvé.

V kavárně je možné si prohlédnout aktuálně probíhající výstavu, 
která bývá obměňována přibližně jednou za dva měsíce. (mn)

Noc na Karlštejně Zdroj: Miloslav Frýdl

Ilustrační foto



S Dobřichovickou divadelní 
společností (DDS) se mnozí 
již měli možnost seznámit. 
Od roku 2008, kdy byla za-
ložena nadšenci z Dobři-
chovic, uvedla na divadelní 
prkna již několik vydařených 
her. Vystupuje nejen doma 
v Dobřichovicích, ale v ce-
lých Čechách. V jejích hrách 
se můžete potkat s hostují-
cími známými herci a zpěvá-
ky, letos to bude Jiří Štědroň 
a Jan Petráň z pražského 

Semaforu ve hře Já jsem 
otec Bemle a já matka Žem-
le. Jak řekl autor této hry 
Jiří Suchý, léta prahl po 
tom napsat velice bláznivou 

a recesistickou komedii, a tak 
vznikl příběh jedné potrhlé 
rodinky. Hra s vtipnými dialo-
gy a pěknými písničkami vás 
určitě pobaví. Pyžamo pro 
šest je konverzační komedie 
od slavného francouzské-
ho autora M. Camollettiho 
plná nečekaných a vtipných 
dějových zvratů, když se na 
venkovském sídle postupně 
sejdou tři ženy a tři muži, mi-
lenci, manželé a služka. I třetí 
hra, kterou můžete na dob-

řichovickém zám-
ku navštívit, rozvíjí 
téma nevěrných 
manželů i man-
želek, a to přináší 
mnoho humorných 
a nenadálých si-
tuací. Hru Ten, kdo 
utře nos napsal 

G. Feydeaua, autor vel-
mi známé komedie Brouk 
v hlavě. Lístky v hodnotě 150 
a 190 Kč zakoupíte v Dobři-
chovicích na Městském úřadě, 

v knihovně a ve vinárně U Cal-
dů. V Řevnicích pak ve vinárně 
Vino e Bocconcino a ve Zdra-
votnických potřebách. Přijďte 

se pobavit s ochotníky Dobři-
chovické divadelní společnosti 
v čele s jejich principálem Pet-
rem Říhou. (iu)

1. 6. - 30. 6.
Karlštejn Mimořád-
né prohlídky Kaple 
sv. Kříže pro žáky zá-

kladních škol, úterý - pátek od 
9:00 a od 9:30 hod., snížené 
vstupné 100 Kč. Rezervace na 
tel: 311 681 617.

Sobota 5. 6.
Karlštejn Víkendový 
zábavný program u pří-
ležitosti příjezdu císaře 

Karla IV. na jeho hrad. Kulturní 
program po celé trase průvo-
du, info na stránkách jednotli-
vých obcí.

Svinaře Svinařské ře-
tězení, VII. ročník umě-
leckého a tradičního 

kovářství, zámek, v so a v ne od 
10:00 hod.

Mníšek pod Brdy Ro-
dinné odpoledne mů-
žete prožít v zámeckém 

parku, připraven je pro vás bo-
hatý program, divadlo pro děti, 
taneční zábava i ohňostroj, sty-
lové ustrojení adekvátní prvo-
republikové zámecké slavnosti 
bude odměněno, od 15:00 hod.

Čtvrtek 10. 6.
Řevnice Lesním diva-
dlem zazní opera, ve 
které si můžete zazpí-

vat i vy z hlediště, nenechte si 
ujít operu The Little Sweep od 
B. Brittena, Lesní divadlo, od 
18:00 hod.

Pátek 11. 6.
Karlštejn Legenda 
o sv. Kateřině, koncert 
vokálně instrumentální 

skupiny CHAIRE s uměleckým 
přednesem Alfreda Strejčka, 
Rytířský sál, od 19:00 hod.

Úterý 15. 6.
Karlštejn Autogra-
miáda dětské knihy 
Strašidla na Silvrštejně 

autorky Lucie Kaletové, v pro-
storách bývalého hradního vě-
zení po celý víkend.

Černošice Nenechte 
si ujít speciální projekt 
kytaristy Petra Zelenky 

se skvělým španělským fl étnis-
tou R. Pajerem, Club Kino, od 
20:30 hod.

Středa 16. 6.
Karlík Na tradičním zá-
věrečném koncertu se-
zóny vystoupí Chorus 

Angelus, kostel, od 17:30 hod.

Pátek 18. 6.
Černošice Latinsko-
americká noc v rytmu 
salzy, bachanty a sam-

by, soutěž o nejlepší Hawai kos-
tým, Club Kino, od 20:00 hod.

Sobota 19. 6.
Řevnice V rámci Rock-
ového slunovratu se 
představí české i za-

hraniční skupiny, Lesní divadlo, 
od 15:00 hod.

Neděle 20. 6.
Karlštejn Koncert k 700. 
výročí nástupu Lucem-
burků na český trůn, 

Maiestas Karolina, informace 
a rezervace na tel. 311 681 695.

Neděle 20. 6.
Černošice Koncert 
Vladimíra Mišíka a Ra-
dima Hladíka, Club 

Kino, od 20:00 hod.

Pátek 25. 6. - 27. 6.
Řevnice 44. ročník fes-
tivalu Porta přivítá le-
tos mnoho atraktivních 

hostů z oblasti folku, country 
a trampských písniček, Lesní 
divadlo.

Mníšek pod Brdy Vý-
pravné divadelní před-
stavení Noc na Karlštej-

ně, nádvoří zámku, koná se po 
celý víkend vždy od 20:30 hod.

Výstavy

Sobota 5. 6. - 6. 6.
Mníšek pod Brdy Ještě ten-
to víkend se můžete seznámit 
s návrhy na novou křížovou 
cestu na Skalce, navštivte vý-
stavu soutěžních prací Ska-
lecké kapličky, Oáza, v sobotu 
a v neděli od 10:00 hod.

Sobota 12. 6.
Skalka Vernisáž expozice vel-
koformátových fotografi í ohro-
žených památek volně nava-
zující na dokumentární seriál 
Šumná města, vystoupí České 
saxofonové kvarteto, od 15:00 
hod., výstava do 6. července 
2010.
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Z KULTURY 

Po úspěšném loňském prvním ročníku si ochotní-
ci a nadšenci z Dobřichovické divadelní společnosti 
pro vás připravili novou nabídku brilantních komedií. 
Můžete zhlédnout starší a osvědčené tituly i jednu 
novinku.

ZA KULTUROU V ČERVNU 

DIVADELNÍ ČERVENEC NA ZÁMKU
NENECHTE SI UJÍT II. ROČNÍK DOBŘICHOVICKÝCH DIVADELNÍCH SLAVNOSTÍ

Představení Já jsem otec Bemle a já matka Žemle se hrálo na jaře 
v Řevnicích Foto: Jan Palička

Program:
2., 4. a 5. července od 20:00 hod. – Já 
jsem otec Bemle a já matka Žemle
8., 9. a 11. července od 20:00 hod. 
– Pyžamo pro šest
15., 16. a 18. července od 20:00 hod. 
– Ten, kdo utře nos
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ROZHOVOR

V úvodu koncertu jste říkal, 
že stále bojujete s trémou.
Jak zabral čaj na spánek 
a nervy, která složka převá-
žila (působil-li čaj vůbec)?

Čaj zapůsobil, koncert jsem, 
spolu s většinou diváků, pro-
žil v příjemném polospánku.

Váš scénář koncertů je 
vždy podobný - střídáte pís-
ně s básničkami. Střídáte 
také kytary. Proč?

Protože každá z nich má jinou 
barvu, celý koncert pojímám 
rafi novaně jevištně výtvarně.

Své básničky a slovní hříč-
ky čas od času zaměříte 
i na výpočetní techniku. 

Jako například tuto:

Nikam už si nedosáhnu,
klouby tonou ve rzi.
Pane Bože, kde si stáhnu,
aktuální verzi?

Jste pokládán za roman-
tického folkaře. Jak přistu-
pujete k počítači, je to váš 
kamarád, nebo soupeř?

Už si zase raději v noci čtu 
knížky, webové stránky tak 
příjemně nešustí a nevoní.

Nedávno jste vydal hu-
mornou knížku veršů Jako 
COOL v plotě, o které píše-
te, že je to vaše druhá pr-
votina, jelikož ta první žije 
svým vlastním životem tak 

různě po internetu. Máte 
o ní, jako správný otec, ale-
spoň zdánlivý přehled?

Verše jsou už dost staré na to, 

aby se o sebe postaraly samy, 

cestu do svého rodného hard-

disku mají vždycky otevřenou.

Knížku ilustroval Miroslav 
Barták, spolu plánujete vy-
dat i zpěvník, kdy se to asi 
povede?

Aha, zpěvník, díky, že jste mi 

to připomněla.

Určitě máte ohlasy od 
svých fanoušků, které vaše 
písničky  a básničky se jim 
nejvíce líbí. Které máte nej-
raději naopak vy sám?

Žádné konkrétní jméno ze 

mne nedostanete, to bych po-

tom s těmi ostatními nevydržel.

Jak to vypadá s vaším při-
pravovaným albem Vzdu-
choprázdniny? Některé pís-
ničky z něj již posluchačům 
na koncertech představu-
jete. Musíte ještě něco do-
psat, nebo je již CD plné?

Tak nějak pomalu se mi tohle 

album uzavírá, písniček mám 

nových asi čtrnáct, ještě če-

kám, až se uráčí těm posled-

ním pěti, které tam chci mít.

Vašim písničkám i vtipným 

říkačkám se líbí občas v ka-
várnách s přáteli. Je nějaká 
obzvlášť poetická, kde se 
jim daří nejlépe? A potřebu-
jí vyhraněnou společnost, 
aby si tak s lehkostí vyrazily 
do světa?

Otázku jsem nepochopil, vy 
ano?

Na co se mohou návštěv-
níci Porty v Řevnicích letos 
těšit, na jaké písničky? Jaké 
kytary s sebou vezmete?

Mohou se těšit na hezké po-
časí, usilovně na tom pracuju, 
ale jaké písničky budu hrát 
a na jaké kytary, to bohužel 
nejsem schopen ovlivnit.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Barbora TesařováKarel Plíhal Autor: František Bureš

Karel Plíhal Zdroj: Dana Dobešová

„...WEBOVÉ STRÁNKY TAK PŘÍJEMNĚ NEŠUSTÍ...“
Karel Plíhal už od loňska zase pilně koncertuje. Také chystá CD 

Vzduchoprázdniny a před časem vydal knížku veršů Jako COOL 
v plotě, kterou vřele doporučuji na zahnání chmurů a těžkých 

myšlenek. Verše z ní i nové písně z připravo-
vaného alba, jak sám říká, postupně venčí na 
svých koncertech, kterých je ročně kolem 
sedmdesáti. Písně na koncertech prokládá 

právě veršováním, podobně střídá také kytary 
- co píseň, to změna nástroje. Proč? To se dočtete níže. Podle 

jedné z kritik je evidentní jeho směřování k maximálnímu 
zjednodušení, ke zkratce. To lze nejlépe ilustrovat na 
vtipných veršovánkách, kterými tradičně prokládá 
písně. Názorně to také předvedl při následujícím 
rozhovoru. Byla jsem na to připravena, takže k ob-

vyklým šesti otázkám, které ve většině případů 
i s odpověďmi zaplní místo pro rozhovor ur-

čené, jsem přidala další čtyři. Ve výsledku 
jsem s takovou úsporou místa ovšem ne-
počítala. O to delší je úvod k rozhovoru. 
Nicméně Karel Plíhal jako vtipný glosátor 

nezklamal. Jako podstatnou součást 
přípravy jsem si naordinovala zá-

žitek z koncertu, který se konal 
v polovině května v Branic-

kém divadle (pozn. kon-
cert nebyl hrazen redakcí). 
Ve zkratce: Byl famózní!

KAREL PLÍHAL:
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V CENTRU KOMPLEXNÍ PÉČE V DOBŘICHOVICÍCH

V Salónu Klementýna vám naše školené kadeřnice 
rády provedou diagnostiku vlasové pokožky a vla-
sů pomocí mikrokamery. Mikrokameru ocení všich-
ni zákazníci, kteří kromě estetické stránky účesu 
a běžné úpravy vlasů zajímá také jejich zdraví 
a krása.

SALÓN KLEMENTÝNA NABÍZÍ ŘEŠENÍ
TRÁPÍ VÁS LUPY ČI PADÁNÍ VLASŮ?

SOBOTNÍ AKTIVNĚ RELAXAČNÍ PROGRAMY

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cznám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cz

MIKROKAMERA
Přístroj diagnostikuje ak-

tuální stav vlasů, jejich ko-
řínků a pokožky hlavy. Tím-
to způsobem lze rozpoznat 
i počáteční stav poškození. 
Včasnou diagnózou a vhod-
ně zvolenou péčí lze předejít 
poškození a nepříjemným 
problémům, jakými jsou lupy, 
třepení konečků vlasů, nad-
měrné padání a jiné změny 
vlasů i pokožky.

Salón Klementýna spolupra-
cuje se značkou vlasové kos-
metiky Framesi, která se tou-
to problematikou podrobně 
zabývá. Vyvinula ošetřující 
linii Morphosis, ve které jsou 
hlavní aktivní složkou výtažky 
z přírodního bohatství Středo-
moří. Řeší obtíže vlasů a vla-
sové pokožky a dodává výži-
vu. Dělí se na osm podlinií:

 Energy - Pro prevenci 
a řešení problémů s padá-
ním vlasů. Obsahuje výtažek 
z borůvky.

 Power - Řada obsahují-
cí slunečnici. Pro zpevnění 
a rekonstrukci slabých vlasů, 
které jsou oslabené častým 
chemickým ošetřováním.

 Purity - Díky červenému si-
cilskému pomeranči řeší pro-
blémy s lupy.

 Delux - Ošetřuje barvené 
vlasy. Barva se nevymývá 
a vlasy zůstávají hebké.

 Volume Rich - Ošetření pro 
jemné vlasy. Protein z hedvá-
bí dodá vlasům na objemu.

 Balance - S výtažkem ze 

sorrentského citronu zabra-
ňuje maštění vlasů.

 Intensive Care - Granáto-
vé jablko zklidní pokožku po 
chemickém ošetření vlasů.

 Sunrise - Výtažky z opun-
cie ošetřují vlasy během letní-
ho období.

Krásné a zdravé vlasy vám 
přeje tým Salónu Klementýna.

PRO KOHO?
• pro klienty bez závažnějších 
obtíží, kteří jsou jen unavení 
z práce a chtějí si odpočinout

• pro maminky, které se stara-
jí o děti, ženy v domácnosti

• jako dárek pro vaše blízké 
(rodiče, děti)

• pro manželské páry, pro 
dvojici kamarádek, skupinku 
spolupracovníků

DOPOLEDNÍ AKTIVNÍ 
PROGRAM
• skupinové cvičení (jóga, na 
balónech, s overbally)
• protahování ve dvojicích 
s prvky shiatsu, relaxace
• instruktáž Nordic Walking 
v rozmanitém lesním terénu 
v okolí CKP

ODPOLEDNÍ RELAXAČ-
NÍ PROGRAM
• aromakoupel, rašelinová kou-
pel, vířivka nebo nahřátí rašeli-
novým polštářem Lavaterm
• relaxace v suchém zábalu 
po koupeli 
• nácvik uvolňovacích a rela-
xačních technik
• individuální fyzioterapie nebo 
masáž
Cena za osobu (lze zakoupit i 
formou dárkového poukazu):
Dopolední program 700 Kč, 
odpolední program 800 Kč, 
celodenní program 1500 Kč.

Nabízíme vám také odpočinkové podvečery v příjemném prostředí našeho centra. V rámci těchto 2 hodin 
můžete využít: masáž (klasická, masáž lávovými kameny), bylinnou či aromaterapeutickou vířivou vanu 
s relaxačním zábalem. To vše lze doplnit odpočinkem s šálkem čaje nebo kávy.

Cena za osobu (lze zakoupit i formou dárkového poukazu, možno využít také fl exi pasy, vital pasy, dárkové pasy): 550 Kč

Objednání na recepci CKP na tel.: 723 603 677, 723 603 600, 257 713 076, www.ckp-dobrichovice.euweb.cz.

PÁTEČNÍ RELAXAČNÍ PODVEČERYPÁTEČNÍ RELAXAČNÍ PODVEČERY
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INZERCE

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

FEMAT spol. s r. o.
Vrážská 1562, 153 00  Praha 5
Tel.: 242 438 910, Fax: 242 438 925
www.femat.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA

OD 1. 6. DO 16. 7. 2010 JEN ZA 49 KČ
Přijeďte na letní servisní prohlídku vozů Škoda a vyberte si z bohaté nabídky Škoda originálního příslušenství za 

zvýhodněné ceny. Nabízíme Vám přepravní systémy, dětské autosedačky, nouzovou výbavu nebo jízdní kola. Navíc 

jsme pro Vás přichystali kontrolu funkčnosti a bezpečnosti Vašeho automobilu před prázdninovými cestami s Vašimi 

blízkými. Nenechte si také ujít atraktivní nabídku Škoda originálních dílů. Další informace získáte na Škoda Auto 

Info-Line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz. 

PŘEKVAPIVÁ 
LETNÍ NABÍDKA



Jako samoživitelka dvou dcer a psa 
jsem stála před otázkou dovolené. Co 
společně s dětmi vymyslet, když pe-
něz není nazbyt a psa nemá kdo hlídat? 
Rychle jsem si ujasnila, že hledat v na-
bídkách cestovek nemůžu, protože i tu-
zemská dovolená je nad moje možnosti. 
Brzy se ukázalo, že se nejvíce uplatní 
moje skautské znalosti z dětských let.

První porada se konala nad mapou. 
Náš plán se zalíbil nejenom nám a na-
jednou se naše rodinná skupina rozrostla 
o dvě kamarádky. Rozhodujeme se od-
jet na Moravu, kam nás již dlouho zvali 
na návštěvu svého srubu naši přátelé. 
Potom naši cestu stočíme směrem do 
Čech, kudy nás nohy ponesou.

JAK SE PŘIPRAVIT?
Přípravy na cestu musí být důkladné! 

Chceme-li chodit hlavně pěšky, tak je 
třeba zkontrolovat boty. Vyčistit je, naim-
pregnovat a ujistit se, že nás nedřou. Do 
batohů nesmíme zapomenout sbalit zá-
kladní důležité věci – ochranu proti zimě, 
dešti i ostrému slunci. Na stavbu pří-
střešku potřebujeme s sebou malý stan 
nebo celty, sekerku a provázek. Do ba-
tohu musí přijít i dobrý spacák, aby nám 
v noci nebyla zima, a suché věci na spa-
ní. A abychom nebloudily jako bludičky, 
kupujeme mapu.

CO VAŘIT?
Na vaření sbalíme kotlík a ešus, lžíci, 

nůž a sirky. Protože se venku v lese ne-
smí rozdělávat oheň, přibaluji malý ply-
nový vařič. Je rozkládací, takže nezabere 
v batohu tolik místa. I když bombička do 
zásoby trochu místa zabere, možnost 
uvařit si kdykoli a kdekoli horký čaj stojí 
za tu trochu námahy.

Nějaké jídlo je dobré vzít do zásoby, ale 
protože cestujeme po Česku a můžeme 
si kdykoli nakoupit, není třeba vyplenit 
prodejnu potravin. Jen vody bychom 
měly mít stále dostatek s sebou. Nesmí 
se stát, že v místech, kde nenajdeme 
studánku ani hodné lidi, kteří by nám 
vodu načepovali, najednou zůstaneme 
bez ní.

CESTUJEME VLAKEM NEBO AU-
TOBUSEM

Koupily jsme si hromadnou jízdenku do 
vlaku a dobrodružná cesta mohla začít. 
Naše banda pěti „bab“ se psem vzbu-
zovala u spolucestujících úsměv na tváři. 
Když jsme vystupovaly v cílové stanici, 
svítilo sluníčko a vzduch voněl létem.

Shledání se známými bylo moc milé, 
a tak jsme pobyly několik dní. Nedale-
ké jezero skýtalo spoustu radostí dětem 
i psovi. Projížděly jsme se na lodičce, 
plavaly jsme a náš pes běhal po mělčině 
a snažil se ulovit vážku. Jeho snaha byla 
marná, ale to mu vlastně nevadilo, jen 
když mohl běhat a plavat s námi.

NÁVŠTĚVA HRADU PERNŠTEJNA
Po třech dnech jsme se rozloučily 

a pokračovaly v naší cestě. Jediným 

předem pevně stanoveným bodem 
cesty byl hrad Pernštejn. Už zdaleka 
jsou nad lesy vidět špičky věží ma-
jestátního hradu. Pernštejn trůní na 
vysoké skále, která o pořádný kus 
převyšuje své okolí, a je jedním z nej-
navštěvovanějších moravských hradů. 
Jak by také ne, na skále nad městy-
sem Nedvědice se tyčí bezmála osm 
století a za celou svoji historii nebyl ni-
kdy dobyt. Takové sídlo přece stojí za 
zhlédnutí. A navíc kdo ví, třeba se nám 
podaří narazit na místní bílou paní.

POKRAČUJEME DÁL
Potom na nás zavolaly Žďárské vrchy. 

Prochodily jsme romantická zákoutí skal 

a nenechaly jsme si zkazit náladu, ani 

když se později náš pes vyválel v mršině 

a nehorázně cestou smrděl. Hůř na tom 

byli lidé, které jsme zrovna potkaly. Zku-

sily jsme psa vykoupat v rybníčku, který 

jsme cestou nalezly. Samozřejmě začalo 

krápat zrovna v té chvíli, kdy jsme ho za-

čaly mydlit.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU S NÁMI
Na tuto dovolenou s dcerami často 

vzpomínáme. Na noci „pod širákem“, 
kdy padaly hvězdy, nebo jak jsme hleda-
ly úkryt, když přišel velký déšť. Jak jsme 
se přecpaly obřím melounem, kterým 
jsme se odměnily po jedné větší tůře a na 
posezení ho snědly hned před tím malým 
krámkem. Na vaření v polních podmín-
kách a jak nám vždycky všechno chut-
nalo. Jak jsme se naučily přežít s mini-
málním vybavením a na tu bezva náladu, 
která nás provázela po celou cestu. (lk)
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DOVOLENÁ

I ZA PÁR KORUN NEZAPOMENUTELNÉ
JAK JSEM JEDNOU LEVNĚ VYŘEŠILA CELORODINNOU DOVOLENOU

Letošní rok nepřeje velkým vý-
dajům nebo snad zadlužování se. 
Přemýšlet nad dovolenou pro ce-
lou rodinu se zdá být luxusem, 
nad kterým ani nemá cenu dumat. 
Přesto vám nabízím možnost, jak 
si s celou rodinou užít hezkou do-
volenou, na kterou budete jednou 
všichni vzpomínat!

Stanování je o prázdninách přitažlivé Autor: Lenka Kupková

Pes má na takových výletech volnost
Autor: Lenka Kupková
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REÁLNÝ ZÁŽITEK, NEBO NESMYSLNÝ SEN?

DOVOLENÁ NA KOLECH...

JSOU JEŠTĚ NADŠENÍ CYKLO-
TURISTÉ?

Tak jako jsou nadšenci trampové 
a turisté, tak zcela jistě existuje mnoho 
nadšenců cykloturistů. Ale ruku na srd-
ce – kolik z těchto nadšenců opravdu 
zabalí na týden vše potřebné oblečení, 
jídlo, stan a spacáky do batohů na kolo 
a vyrazí napříč naší vlastí či Evropou? Ale 
ano, budou se někteří bránit. Pochopi-
telně i já mám tuto zkušenost, bylo mně 
asi 18 let, byl výrazně jiný provoz na sil-
nicích, neměl jsem rodinu a děti, vylepil 
jsem značku CZ na kolo. A – byl jsem tak 
trochu blázen, protože jsem nevěděl, do 

čeho jdu. Nejblíže lze asi přirovnat tento 
typ dovolené k trampingu, s tím rozdí-
lem, že pokud jedeme na tramp, tak no-
síme pouze batoh na zádech, a tady se 
staráme ještě o kolo. Vzhledem k tomu, 
že následující řádky v duchu hesla „Na 
tramp na kole!“ by asi neoslovily širokou 
čtenářskou veřejnost, budeme se muset 
vydat jiným směrem.

Směrem, který už asi není tak moc dob-

rodružný, ale je mnohem reálnější. Mož-

ná, že si nakonec mnozí budou klepat na 

čelo nad užitnou hodnotou této strany, 

když je to přece tak jasné. Není to jas-

né – sám najezdím ročně více jak 30 tisíc 

kilometrů autem, potkávám v létě mnoho 

cyklistů, mnoho aut se střešními nosiči 

s koly, ale nikdy mě nenapadlo takovou 

dovolenou uskutečnit. Další obsah bude 

zaměřen přesně na takový typ lidí, jako 

jsem já. A věřte, že jsem si na pár zná-

mých okolo sebe ověřil, že zdaleka ne-

patřím mezi výjimky.

A aby nezůstalo pouze u teorie, oslo-
vil jsem kolegu Františka Šimonovské-
ho, který ročně najezdí na kole z mého 
pohledu nesmyslně mnoho kilometrů, 
s následujícími otázkami:

Chci jet s rodinou na týden na dovo-
lenou na kole, mám auto, kola, dobrý 
střešní nosič na kola. Na co bych urči-
tě neměl zapomenout?

Určitě nezbytné nářadí, náhradní duše 
a lepení na opravu duší, náhradní oble-

čení, tedy větrovku, dres, kalhoty a sa-
mozřejmě i ponožky, nejlépe tzv. funkč-
ní prádlo. Déšť a pot na cestě dokážou 
udělat divy. Samozřejmostí by měla být 
cyklistická přilba, a to nejen pro děti. 
Dále bych doporučil cyklistické rukavice, 
i když nejsou nezbytné, ale přeci jen uleví 
rukám. V neposlední řadě, máte-li, určitě 
nezapomeňte přibalit nějakou turistickou 
navigaci a samozřejmě mapy.

Teď se budu ptát jako příslušník ro-
diny s dětmi. Nikdo z nás není zvlášť 
trénovaný cyklista. Kam bychom se 
měli vydat, abychom měli z týdenní 
dovolené krásný zážitek?

Pro nenáročnou cyklistiku určitě jižní 
Čechy, například Třeboňsko. Nebo Valtic-
ko-Lednický areál. Je to krajina jen mírně 
zvlněná a s množstvím památek, takže si 
na své přijde i oko. Pro zdatnější cyklisty 
s odrostlejšími ratolestmi bych doporučil 
Šumavu nebo Českou Kanadu. Je to kraj 
nádherných hlubokých lesů, zde si člo-
věk odpočine od civilizace.

Pokud budeme plánovat nějakou 
trasu, máme se předem zajímat o to, 
kde budeme spát?

Určitě bych doporučil předem se podí-
vat a případně zamluvit ubytování pomo-
cí internetu, zejména pokud pojedeme s 
menšími dětmi. I když dnes naštěstí ne-
bývá problém jet naslepo a sehnat noc-
leh až na místě.

Není v dnešní době cestování na kole 
s dětmi nebezpečné? Je dostatek vy-
hrazených stezek pro cyklisty?

V dnešní době je již množství cyklos-
tezek velké a značení je skutečně na vy-
soké úrovni. Bohužel se občas stává, že 
nějací vandalové či nenechavci cyklos-
tezky a jejich vybavení poškozují.

Děkuji za krátký rozhovor.
Michal Nešpor

Tento článek jsem tak trochu „vyfasoval“. Sice jsme se na redakční 
radě dohodli, že se o červnové hlavní téma společně podělíme, ale někde 
v skrytu duše jsem počítal s tím, že se straně věnující se dovolené na 
kole, tedy na bicyklu – nikoli tedy například dovolené na čtyřech kolech 
autem – nakonec ujme někdo z kolegů. Nestalo se tak! Tak tedy, vážení 
čtenáři, vzniká strana o cykloturistice od někoho, kdo na kole ujel sice 
pár stovek kilometrů, ale už tomu bude více jak 20 let. Od té doby nic!

Na kola na Šumavu Autor: Jiří Tesař

Nejmladší účastníci snášejí dobře i méně po-
hodlný způsob odpočinku Autor: Jiří Tesař
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Sjíždění řek poskytuje relax a klídek, 
protože protékají nádhernou krajinou, 
mezi loukami, v lesích i podél skal. Z lodi 
vypadá okolí úplně jinak než z kola, auta 
nebo kolečkových bruslí. Pro ty, kteří se 
vyžívají v adrenalinových sportech, nabí-
zejí především horní toky peřejnaté úse-
ky, vodu divokou, často plnou balvanů, 
kde je nutné kromě síly zapojit i mozek 
a naučenou techniku záběrů pádlem.

Čechy, Morava a Slezsko nabízejí vel-
ké množství řek a potoků z nichž některé 
jsou sjízdné jen v některých obdobích, jiné 
po celý rok. Každá řeka má své kouzlo 
a proměňuje se, jak roste vzdálenost od 
pramene. Jen si vzpomeňte, jak úžasně 
přepsal Bedřich Smetana řeku Vltavu do not 
ve stejnojmenné symfonii. Vltava je vodáky 
velmi oblíbená, ale tím také pro ty, kteří hle-
dají na řece klid, odrazující. Znáte okřídlené 
pořekadlo, že páru, který sjede řeku a ces-
tou se nepohádá, vydrží manželství?

BEROUNKA
Na malém prostoru strany 10 chci na-

bídnout 2 výlety spojené s Berounkou. Na 
dolním toku je klidná a rozvážná, nic pro 
rafty a vodáky toužící po adrenalinovém 
zážitku. Je to nenáročná řeka určená pro 
začátečníky, vhodná při dodržení základ-

ních pravidel pro rodiny s dětmi. Značná 
část území, kterým protéká, patří mezi nej-
cennější dochované části přírody u nás. 
Kilometráž ke stažení najdete na http://
www.rekaberounka.cz/kilom_tisk.html.

O Berounce Libor Kvasnička, vedoucí 
vodáckého oddílu Neptun Řevnice, říká: 
„Je to řeka, na kterou nejčastěji jezdím. 
Je sice vodácky méně atraktivní než na-
příklad Vltava, možná proto ale není za-
tím tolik přeplněná. Tedy kromě prvního 
týdne prázdnin (vřele nedoporučuji). Má 
krásné okolí. Prostě je to srdeční záleži-
tost. A také praktická. Je příjemné puto-
vání ukončit doma na loděnici.“

OD LIBLÍNA AŽ PO ROZTOKY
Chtěla bych popsat stručně sjezd od 

Liblína až po Roztoky. V tomto úseku 
zhruba čtyřiceti říčních kilometrů může-
me kromě pádlování samotného podnik-
nout výšlap na hrad Krašov nebo výlet 
na Skryjská jezírka. Další možnosti k vý-
letům přestavují hrady Týřov a Křivoklát. 

ROZTOKY AŽ SRBSKO
Z Roztok u Křivoklátu je to asi 15 km 

do kempu Žloukovice. Dále řeka po-
kračuje přes Nižbor do Berouna, kde je 
další kemp, což představuje asi 12 km. 
Nejkratší úsek představuje Beroun - Srb-
sko, což je asi pouhých 6 km. V Srbsku 
v kempu se můžete utábořit a podnik-
nout výšlap na Tetín nebo do Svatého 
Jana pod Skalou. A třeba druhý den po-
kračovat až do Řevnic.

DOVOLENÁ NA ŘECE BEROUNCE
CO PŘIBALIT NA „VODU“?

Volno na řece tráví ti, kteří mají 
dovolenou na týden, ale i ti, kteří se 
mohou utrhnout z práce jen na dva 
dny. Anebo chtějí aktivně strávit ví-
kend jinde než doma na zahrádce. 
Na řeku se dá nasednout tam, kde 
je kemp nebo je poblíž příjezdová 
komunikace, a také po jakékoli 
délce ji zase za podobných podmí-
nek opustit.

Berounka pod Nižborem Autor: Jiří Tesař

RAFT A TURISTIKA
Rafting je báječná mož-

nost, jak si vychutnat dra-

vost řeky a být se svými 

kamarády a známými okouz-

len přírodou. Není to jen 

o splutí nějaké řeky, ale jde 

o promyšlenou jízdu, kde pe-

řeje lze překonat jen dobrým 

zvládnutím techniky.

Rafting je také o partě přá-

tel, kde jednotlivec na raftu 

nic nezmůže, ale sehraná po-

sádka společným úsilím pře-

konává těžké úseky. 

Poznávejte nové řeky 

a nebuďte pouhým břeme-

nem na těchto plavidlech. 

K tomu je však více než dopo-

ručeníhodné absolvovat školu 

raftu, kde naučí rozpoznat ne-

bezpečný terén, jak číst vodu 

k vlastnímu prospěchu, jak 

eliminovat nebezpečí atd.

Pro příznivce extrémních 

sportů je i v Česku spousta 

možností. Zejména v jarních 

měsících na řece Kamenici 

a na Labi ve Špindlerově 

Mlýně. V letních měsících 

pak rafting na umělé slalo-

mové dráze v Roudnici nad 

Labem, ale i jinde.

CO DOPORUČUJEME 
PŘIBALIT do batohu při 
cestě po řece

Tento soupis berte jako ori-

entační, byl vyhotoven na zá-

kladě dlouholetých zkušeností 

s cílem pomoci těm, kteří jsou 

na obdobné akci poprvé.

 na loď přiměřeně podle po-

časí - plavky, staré tričko nebo 

šusťáková souprava (rychle 

schne), staré tenisky do vody 

nebo sandály s přezkou (na-

zouváky nejsou vhodné, často 

je sebere z nohy proud), dobré 

jsou neoprénové boty hlavně 

v chladnějším období, pláštěn-

ku nebo nepromokavou bundu, 

pokrývku hlavy, sluneční brýle, 

krém na opalování, gumičku 

na připevnění brýlí k hlavě…

 pokud se ani na lodi ne-

obejdete bez telefonu či fo-

ťáku, je více než nutné mít je 

společně s doklady uschova-

né ve voděvzdorném lodním 

vaku, který musí být dobře 

připevněn k lodi, dobré je mít 

kilometráž dané řeky pro zá-

kladní orientaci a informace 

o jezech (jehich sjízdnosti, 

z jaké strany jez obejít, info 

o kamenech pod jezem apod.)

 doklady – OP, průkaz zdra-

votní pojišťovny, peníze, osob-

ní léky, náplast, obvaz…

 stan, spacák, karimatku 

(pokud není ubytování v chat-

ce či penzionu), baterku, šňů-

ru na prádlo a pár kolíčků

K tématu Libor Kvasnička 
ještě doplňuje:

„Co jistě nezapomenout s se-

bou, pokud se plánuje vodácký 

výlet? Zdravý rozum. Bohužel 

jsem se již setkal s tragickými 

důsledky špatného odhadu, jak 

v pití alkoholu, tak v přeceně-

ní vodáckých zkušeností. Ten 

pomníček pod jezem tam stále 

je. Pokud začínáte, nikdy nevy-

rážejte bez zkušeného vodáka. 

Na žádnou vodu.“ (bt)

pokračování na str. 12 
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INZERCE

VYBERTE SI SVOJÍ
ZNAČKU

koupelny kuchyňské spotřebiče podlahové a stěnové vytápění solární systémy & kolektory 
vodárny čerpadla materiály pro topenáře a instalatéry stavební práce modernizace a stavby 
rodinných domů projekty topení, vody, plynu a staveb montáž topení, vody, plynu a kanalizace 
plynové kotle ohřívače vody sanitární keramika regulace vytápění krby kamna krbová kam-
na kachlové pece domácí infrasauny zahradní nářadí sekačky vertikutátory travní osiva 

Prodej denně 7.00–17.00
v sobotu 8.00–12.00

www.kbterm.cz
kbterm@kbterm.cz

tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441
Karlická 465, Lety u Dobřichovic
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BIOBEDÝNKY PRO NOVÉ 
ZÁJEMCE

Jistým fenoménem, díky 
kterému vlastně bioprodejna 
v Řevnicích vznikla, jsou tzv. be-
dýnky. Tvoří je produkty certifi -
kovaných pěstitelů biozeleniny a 
bioovoce. Protože na záhonech 
již dorostla česká biozelenina 
v oku lahodící zelené barvě, 
převažuje v nynější nabídce 
listová zelenina, ředkvičky, ked-
lubny, nová mrkev a petržel, ale 
postupně se k nim přidá i více 
plodové zeleniny, jako jsou cu-
kety, dýně Hokkaidó a rajčata. 
Nyní jsme systém biobedý-
nek rozšířili a mohou se do 
něj přihlásit i další zájemci.

ČERSTVÉ PEČIVO
Kdo prodejnu BiJo jako od ma-

minky navštívil, jistě mu neušlo, 
že se zde denně nabízí čerstvé 

biopečivo z pekárny Count-
ry Life u Berouna. Naprostou 
novinkou je i čerstvé pečivo 
v sobotu, kdy obvyklý sortiment 
doplnily např. vynikající celozrn-
né buchty, záviny a žitné dala-
mánky z Alrichova biopekař-
ství v Červeném Újezdu.

BIOMASO
Mnozí zákazníci si velmi oblí-

bili i biomaso. V současné na-

bídce bioprodejny je maso jeh-

něčí, hovězí a kuřecí, ale také 

bioslepice na polévku. A jak se 

žije zvířatům na farmách, od-

kud maso pochází, se můžete 

dočíst na webových stránkách 

www.biorevnice.cz.

KOZÍ SÝRY
Stálicí v chlazeném sortimen-

tu jsou už pár měsíců výbor-
né kozí produkty paní Citter-

bartové z Kozí farmy Březí. 
Vyrábí pro vás nejen čerstvé 
kozí sýry, ale také pomazán-
ky, jogurtové mléko, syrovátku 
a čerstvé pasterované mléko.

BIOREPELENTY
I OPALOVACÍ MLÉKO

Letošní vlhké jaro prospívá 
vývoji obtížného hmyzu. Pro-
to se v nabídce objevily nově 
i biorepelenty vyrobené z čistě 
přírodních látek a biosurovin, 
které nedráždí pokožku. Díky 
bázi z kokosového oleje o ni 
navíc pečují. S nadcházejícím 
létem jistě rádi využijete také 
bioopalovací mléko, které bez 
jakýchkoliv vedlejších účinků 
ochrání vás a vaše děti před 
škodlivým UV zářením.

OCHUTNÁVKY
Téměř tradicí se staly čtvr-

teční a sobotní ochutnávky 
zcela nových anebo méně 
známých biopotravin, na 
které jste všichni srdečně 
zváni. Přijďte se přesvědčit, 
že bio není módní vlna. Bio 
je přirozené, znovuobjevené. 
Staňte se aktivními „biožrav-
ci“. Všichni, i naprostí „bio-
začátečníci“, jsou v prodejně 
BiJo jako od maminky srdeč-
ně vítáni.

Ráda vám poradím, jak 
méně známé biopotraviny vy-
užít doma v kuchyni.

Monika Kopecká

Komenského 1100, Řevnice 
tel.: 773 671 973
e-mail:  info@biorevnice.cz
www.biorevnice.cz
www.bijojakoodmaminky.cz
www.bien-fait.estranky.cz

BIJO JAKO OD MAMINKY
NOVINKY V BIO PRODEJNĚ V ŘEVNICÍCH

Nová prodejna biopotravin v Řevnicích je v provozu 
už pět měsíců. Za tu dobu si do ní našlo cestu několik 
tisíc zákazníků nejen z Řevnic, ale i z Dobřichovic, Zad-
ní Třebaně, Všenor, Černošic a z dalších okolních obcí. 
Mnozí z nich navštěvují bioprodejnu pravidelně, což 
znamená, že těch, kterým záleží na svém zdraví, je stá-
le více. Současně to vytváří další podněty pro neustálé 
rozšiřování nabízeného sortimentu zboží a služeb.

 pokračování ze str. 10

Připojuji krátký rozhovor z půj-
čovny DRONTE:

Provozujete několik půjčoven vodác-
kého vybavení. Na kterých řekách vás 
najdeme?

Najdete nás na Ohři, Sázavě, Berounce 
a Hronu. Půjčovnu máme také v Praze.

Co všechno půjčujete v půjčovně na 
řekách?

Půjčujeme nafukovací rafty a kánoe, 

plastové kanoe dvojmístné i rodinné troj-

místné, plastové kajaky a veškeré příslu-

šenství od dětských vest, barelů po neo-

preny a boty do vody.

Organizujete též vodácké zájezdy 
nebo tábory?

Ne, zaměřujeme se ale na raftovou 
a kajakářskou školu, abychom vodáky 
naučili dobře jezdit na těchto plavidlech.

Pro koho je škola určena, jak staré 
děti se již mohou zúčastnit?

Tato škola není přednostně určena pro 
děti, ale pro vodáky starší 18 let.  Děti se 
mohou účastnit v doprovodu rodičů.

Co byste si rozhodně nezapomněl 
vzít s sebou do lodi?

Vestu, házečku, kšiltovku proti sluníčku, 
opalovací krém a hezkou holku na háčku.

Kterou českou řeku máte nejraději?
Nejraději mám Ohři, je to řeka, na které 

jsem začínal jezdit. Míla Pražák

VODÁCKÁ PŮJČOVNA DRONTE
KÁNOE, RAFTY A KAJAKY NA BEROUNKU, OHŘI, SÁZAVU A HRON

Řeka Ohře Autor: Míla Pražák

PŮJČOVNA KÁNOÍ, RAFTŮ A KAJAKŮ
na Berounce, Ohři, Sázavě a Hronu.
tel.: 602 825 869, 274 779 828

e-mail: pujcovna@dronte.cz, www.dronte.cz
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TIP NA VÝLET

PROČ: pro milovníky folk a country

NA JAK DLOUHO: dle vašeho výběru – vstupenky jsou jednodenní i permanentky na celý víkend

KDY:       25. - 27. června 2010   INFO: www.porta-festival.cz

VÝLET DO ŘEVNIC NA FESTIVAL PORTA 

XINDL X, ŠTĚPÁN RAK, ROBERT KŘESŤAN, 
IVO JAHELKA, JAROSLAV SVĚCENÝ...

Jako každý rok dbají pořadatelé Porty na to, 
aby festival nabídl koncerty výjimečných osob-
ností a kapel. Vystoupení jednotlivých hostů fes-
tivalu je vždy prokládáno soutěžními koncerty 
fi nalistů postupujících z oblastních kol. Hlavní 
program je uveden v pozvánce na této straně 
zpravodaje.

V pátek 25. června bude festival slavnostně 
zahájen v 18 hodin rozjezdem Vlaku na Dobříš. 
Páteční večer ozdobí vystoupení kytarového vir-
tuosa profesora Štěpána Raka, program bude 
zakončen koncertem Wabiho Daňka.

V sobotu začíná soutěž kapel už v 10 hodin, 
v 15 hodin vystoupí kapela Marien a v 17:50 do-
stane prostor vítěz Folkového kvítku. Od 18:15 
začíná hlavní program sobotního večera.

Nedělní kola soutěže se roztáčí taktéž v 10 ho-
din ráno a budou končit ve 20 hodin Hodinou 
hvězd, ve které si společně zazpívají Robert 
Křesťan, Wabi Daněk, Stráníci, Samson, Tony 
Linhart a Helena Maršálková.

Za zmínku ještě stojí nedělní vystoupení řevnic-
kých Notiček společně s Hradišťanem.

DOPRAVA 
 Vlakem Řevnice leží na železniční trati Praha - Beroun a do-

prava oběma směry je výborná. Ve všední den i o víkendu jezdí 
vlaky minimálně každou půlhodinu.

 Autobusem Z Prahy Zličína do Řevnic jezdí příměstský au-
tobus 311. Zastaví na náměstí v Řevnicích, odkud vás do Les-
ního divadla navedou šipky.

 Autem Prosíme, zaparkujte svá auta v horní části Řevnic.
Rada 1 - V lese nebude místo a hrozí velké pokuty.
Rada 2 - Projděte se do divadla pěšky, je to kousek. :-))
Rada 3 - Nenechávejte nic v autě, krade se všude.

 Lodí Řevnice leží na řece Berounce.
 Na kole Od Prahy leží Řevnice skutečně kousek, sotva 

20 km, vedou sem krásné nové cyklostezky.
 Pěšky ...Všechny cesty vedou na Portu do Řevnic.

UBYTOVÁNÍ 
Pro návštěvníky, kteří budou chtít v Řevnicích přespat, je k dis-

pozici stanové tábořiště na louce nedaleko Lesního divadla. Na 
tábořišti je zajištěna tekoucí voda, toalety a velký stan. Ti, kteří dají 
přednost pohodlné posteli, si mohou zajistit nocleh např. v blízkých 
Dobřichovicích: Penzion U Tuláka, Dobřichovice, Randova 956, 
tel: 739 010 723, www.penzionutulaka.cz, nebo Sokol Dobři-
chovice www.dobrichovice.cz/sokol, popřípadě v Karlštejně 
- Penzion Vinice, http://www.penzion-vinice-karlstejn.az-uby-
tovani.com/.

MŇAMKY
I o dobré jídlo bude postaráno. Ten, kdo dostane hlad, nemusí 

spoléhat na zásoby svého batohu. Osvědčení kuchaři z před-
chozích ročníků Porty budou opět po celý víkend vyvařovat pro 
mlsné jazýčky. Chybět nebude ani svíčková paní Málkové. (bt)

Tentokrát je náš tip na výlet spojen s hu-
debním festivalem, který už třetím rokem 
zakotvil v Lesním divadle v Řevnicích. 
O víkendu 25. – 27. června si můžete na-
plánovat výlet, který v sobě ponese hned 
několik atributů – poloha Lesního diva-
dla vám poskytne možnost procházky 
do lesa, folková a country hudba potěší 
i uklidní. Je to místo, kde si můžete dát 
sraz s přáteli, vzít s sebou psa nebo třeba 
i kytaru či housle.

PROGRAM NA PRVNÍ LETNÍ
VÍKEND V LESNÍM DIVADLE

KAM:           Lesní divadlo v Řevnicích

Info a vstupenky na www.porta-festival.cz

KAREL PLÍHAL 
Robert Kø an

PÁ

25
.6.

SO

26
.6.

NE

27
.6.

ø (18.00) (19.40) (21.35)
k (22.25)

Spirituál Kvintet (18.15) øík (19.05) (19.25)
Jaroslav Sv cený (20.10) øík (20.40) Ivo Jahelka (20.50) 
COP (21.15) (22.00) (22.30)

 Linka (11.15) (14.15) (14.30)
(15.20) (16.40) (17.20)

Robert Kø (18.10) an (19.00)
(20.00) - speciální koncert (Robert Køes
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Pavel Rozum | tel.: 777 710 297 | e-mail: pavel.rozum@seznam.cz

l  televizní a satelitní antény pro příjem
digitálních programů

l  prodej DVB - T přijímačů (set top box), 
satelitních přijímačů FullHD rozlišení (Skylink)

l zaměření, instalace, servis domovních
rozvodů individuálních a společných antén

Váš specialista
anténních systémů
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 SPORTOVCI
Dvě města jsou od sebe vzdálená 60 kilometrů. Dva sportovci, 
první na in-line bruslích a druhý na kole, vyrazí z prvního města 
ve stejný okamžik. Cyklista je dvakrát rychlejší než sportovec na 
in-line bruslích. Jakmile cyklista dorazí do druhého města, vrací 
se okamžitě po stejné cestě zpět. V jaké vzdálenosti od prvního 
města se potkají ?

 ÚKLID
Při uklízení pod pohovkou jste našli 1 korunu a 80 haléřů, a to ve 
stejném počtu desetníků a dvacetníků, které platily v minulosti. 
Kolik kterých mincí jste našli ?

 NAJDĚTE ČÍSLO
Najděte pětimístné číslo neobsahující nuly, ve kterém platí, že druhá 
číslice je trojnásobkem první, třetí je dvojnásobkem druhé, čtvrtá je 
čtyřnásobkem první a poslední číslice je o dva více než druhá.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
1: Lekníny: 29 dnů 2: Švestkové knedlíky: 45 minut 3: Otec a syn: 
Otec 73 let, syn 37 let

Teď zasedli k dubovému stolu - ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic...

SOUTĚŽ  O VEČEŘI ZDARMA

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Přihlaste se včas, místa se rychle plní!

Vylosovaný výherce:
Dagmar Holíková, Dobřichovice 392 Gratulujeme!

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo DOBNET, o.s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 20. června 2010. Vylosovaný výherce obdrží 
SLEVU 50% na celkový účet za jídlo a pití pro dvě osoby. 
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uváděli vždy svoji poš-
tovní adresu. Děkujeme. NOVINKA! Pokud zašlete spolu se 
správným zněním tajenky také alespoň dva správné výsledky 
uvedených kvízů, šance při losování výher se zdvojnásobí!
Ceny do soutěže věnovala Restaurace U Karla IV.
Sleva pro výherce platí nejpozději do 31. 8. 2010.

Restaurace U Karla IV.
Karlštejn 173

www.ukarlaiv.cz
e-mail: info@ukarlaiv.cz

tel. 603 267 046

Jste srdečně zváni do tvořivé dílny pro děti, 
která je připravena na neděli 6. června od 12 do 16 hodin 

v prostorách restaurace U Karla IV. přímo pod hradem Karl-

štejn. Děti se zabaví a vy si budete moci dát v klidu oběd či jen kávu!

Výtvarnou dílnu pro Vás připravila výtvarnice Radka Charapovová ve spolu-

práci s klubem malých dětí Lumek z Dobřichovic.
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

osmikomora s trojsklem zdarma - ušetříte 40% tepla navíc

V Z AHRADÁCH 1080, DOBŘICHOVICE
w w w.okna.eu  •  telefon:  773 360 014


