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V červnovém čísle našeho časopisu 
rádi přinášíme přehled zajímavých akcí 
na nejbližší měsíce. Protože se nám v re-
dakčním mailu objevily informace o pěk-
né řádce kulturních událostí, rozhodli 
jsme se, že v červnu celé hlavní téma vě-
nujeme právě kultuře na Dolní Berounce 
a v jejím nejbližším okolí. A že je opravdu 
o čem psát a poté možné navštívit akce, 
na které skrze stránky DOBNET zpravo-
daje zvou jednotliví organizátoři, zjistíte, 
jakmile stránku otočíte a začnete číst. 

Hned během prvního červnového víken-
du se zajímavých i svým rozsahem velmi 
obsáhlých akcí sešlo vskutku hodně. Až 
si říkám, není-li to na škodu, protože ná-
vštěvníci nemohou být na více místech 
najednou, i kdyby chtěli.

Dne 4. a 5. června bude v areálu zámku 
ve Svinařích probíhat svým významem 
unikátní fórum uměleckého a tradičního 
kovářství. 

O stejném víkendu prochází městy 
a obcemi regionu Dolní Berounka dnes 
už tradiční královský průvod,  který i le-
tos slibuje řadu doprovodných kulturních 

počinů. Zahrnují muzikálové představe-
ní Noc na Karlštejně o sobotním večeru 
v Dobřichovicích i košíkářské trhy v ne-
děli dopoledne v Řevnicích. Pokud s prů-
vodem dojdete až do cíle, určitě si ne-
nechte ujít  rytířské klání na Karlštejně.

První i druhý víkend v červnu zve své 
příznivce i dětský soubor Notičky spo-
lečně se skupinou Proměny do Lesního 
divadla v Řevnicích. Tam sehrají předsta-
vení na motivy známého fi lmového muzi-
kálu Ať žijí duchové!

Už v minulých vydáních zpravodaje jsme 
informovali o tom, koho do Řevnic při-
vedou festivaly Rockový slunovrat nebo 
tradiční Porta. V Dobřichovicích se zase 
připravují Svatojánské slavnosti, které ne-
budou pouze divadelní, ale i hudební.

A to jsme teprve na začátku léta. Už 
nyní se těším, že budeme na stránkách 
zpravodaje přinášet informace o tom, jak 
kulturně na Dolní Berounce žijeme.

Doufám, že náš přehled vám pomůže 
zorientovat se v nabídce kultury, a stane-
me se tak vaší kulturní rukovětí.

Barbora Tesařová

V oblasti Dolní Berounky a Podbrd se s příchodem a během léta mů-
žeme těšit na spoustu zajímavých akcí z kultury – Divadelní slavnosti 
v Dobřichovicích i Řevnicích nebo například  řadu open air hudebních 
festivalů, od Řevnic až po Beroun.

více na str.                 až8 10DIVADELNÍ SLAVNOSTI A FESTIVALY

KULTURNÍ LÉTO

Z REGIONU
Aktuální informa-

ce, které se vám 
hodí - změny tarifu 
PID na území Prahy, 
na co si dát pozor 
při parkování v hlav-
ním městě, jak oslaví 
konec školního roku 
škola ve Všenorech nebo podrobnos-
ti o kurzu, zaměřeném na vzdělávání 
novinářek "na volné noze". Dočtete 
se na stránkách našeho zpravodaje 
a na portálu iDobnet.cz.

SPORT
Po zimních turna-

jích a soutěžích už 
haly pomalu zavírají 
své brány a sportov-
ci se v těchto dnech 
začínají objevovat 
pod modrou oblo-
hou. Tréninky, sou-

středění, zápasy a soutěže. Na vodách 
se třpytí bílé plachty… Některým sezo-
na končí a jiným začíná.

ROZHOVOR
Ivan Hlas si stále 

udržuje přední po-
zici v českém au-
torském hudebním 
světě. Patří mezi hi-
tové autory naší hu-
dební scény. Jeho 
poslední, už čtrnác-
té autorské album Láska jako oliva 
navazuje na to nejlepší z dosavadní 
tvorby. 18. června 2011 zpěvák vy-
stoupí na řevnickém Rockovém slu-
novratu.

VÝLET
Občas nám před 

nosem leží zajíma-
vé možnosti, ale my 
je nevidíme. Jsme 
nadmíru zaměstna-
ní, máme své vy-
chozené cestičky, 
jsme líní se rozhléd-

nout nebo hledáme příliš vzdálené 
cíle. Proto se dnes podíváme, co 
nám nabízejí naši sousedé.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

SÍŤ DOBNET V KVĚTNU – ŘEVNICE KOMPLETNĚ V 5.5G
V průběhu května se technická skupina sítě DOBNET sou-

středila na Řevnice. Přístupové body REV-02 (Pod Drahou), 
REV-06 (Mírová) a REV-07 (Herrmannova) byly modernizová-
ny a na všech je nyní k dispozici technologie sítě 5.5G. V tuto 
chvíli jsou všechny přístupové body v Řevnicích zrekonstruo-
vány a čekají na připojení nových uživatelů.

V červnu bude rekonstrukce pokračovat ve Všenorech, práce 
na přístupovém bodu VSE-01 (U Hřiště) byly v době uzávěrky 
této strany již v plném proudu. Dále se bude pokračovat bo-
dem VSE-02 (hotel Zdenka) a VSE-03.

Pro připojení do sítě 5.5G je třeba instalovat zcela nové za-
řízení. V současné době je cena instalačního balíčku na kratší 
vzdálenosti stanovena na 1990 Kč. V tomto balíčku je dodává-
no přijímací zařízení s vestavěnou anténou, proto nelze použít 
na vzdálenosti větší než několik set metrů.

Cena balíčku s velmi kvalitní směrovou anténou je stanovena 
na 3390 Kč. Balíček s tímto zařízením je vhodné použít i na del-
ší vzdálenosti, obsahuje konzoli na fasádu, anténu, propojovací 
kabel a router.

Výše uvedené ceny se mohou drobně lišit dle použitého in-
stalačního materiálu, je třeba ještě připočítat cenu za práci 
technika. Mechanickou část práce si zčásti může provést sám 
zákazník, záleží jen na domluvě s technikem. Tím se instalace 
může výrazně zlevnit.

V současné době se testuje nový typ zařízení, který může výraz-
ně snížit cenu servisních zásahů. Díky velmi pokročilé diagnosti-
ce bude možné mnoho technických problémů řešit vzdáleně bez 
přítomnosti technika. Cena zařízení zatím nebyla stanovena, ale 
určitě nebude vyšší než cena zařízení stávajícího. Zařízení by-
chom chtěli představit nejpozději na konci června 2011.

Základní měsíční cena za připojení do sítě DOBNET je sta-
novena na 330 Kč včetně DPH. Pro méně náročné uživatele je 
možné ovšem nabídnout měsíční paušál už od 190 Kč měsíčně 
včetně DPH. Michal Nešpor, předseda Rady sdružení, DOBNET, o. s.

OD KVĚTNA PODRAŽILO STOČNÉ
Představitelé obcí Lety, 

Karlík, Všenory a Černo-
lice obdrželi od provozo-
vatele čistírny odpadních 
vod společnosti AQUA-
CONSULT, spol. s r. o., 
zprávu, že s platností od 
1. 5. 2011 bude cena stoč-
ného zvýšena o 3 Kč/m3. 
Aktuální cena stočného 
je tudíž nyní pro všechny 
zákazníky napojené na ka-
nalizaci 26,57 Kč/m3 (bez 
DPH 10%).

V dopisu se dále uvá-
dí, že cena stočného byla 
upravena po rozhodnutí 
Rady města Dobřichovi-
ce o zavedení nájemné-
ho za čistírnu odpadních 
vod v Dobřichovicích. Nájemné by mělo být použito výhradně 
ke spolufi nancování města na rozšíření kapacity a rekonstrukci 
čističky v Dobřichovicích. (mn)

POMOC ŽENÁM – JAK SLADIT POTŘEBY RODINY 
A PROFESE

Z dotačního titulu Lidské zdroje a zaměstnanost, fi nanco-
vaného Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, je hrazen tříkolový kurz s názvem Volná no-
vinářka, redakce a média. Jeho třetí kolo právě dobíhá. Projekt 
realizuje občanské sdružení Hermés, o. s., partnerem projektu 
je Syndikát novinářů ČR.

Kurz je zaměřen na prezenčně-distanční vzdělávání noviná-
řek „na volné noze“, působících bez stálého pracovního pomě-
ru nebo jako OSVČ, žen na MD, žen v předdůchodovém věku 
a nezaměstnaných novinářek.

Cílem kurzu je jednak posílení pozice volné novinářky na trhu 
práce, jednak sladění této profese s potřebami rodiny nebo 
překlenutí mateřské dovolené. Dalším záměrem je popularizo-
vat rovné příležitosti této cílové skupiny na trhu práce.

Náplň kurzu vychází z potřeb volných novinářek na trhu práce 
v komparaci s evropskými trendy.

S důrazem na praktický výcvik novinářských dovedností si 

účastnice ve třech kolech kurzu prošly tematickými okruhy Jak 

správně psát do novin a časopisů i do internetových médií, 

dále to byly důležité otázky z problematiky právního minima 

volné novinářky aneb co musí a má vědět volná novinářka jako 

OSVČ o autorském právu, živnostenském zákonu, zákonu 

o dani z příjmu apod.

Protože důležitou součástí prezentace novinářek je tvorba vlast-

ních webových stránek, úprava, grafi ka, vkládání textů, fotografi í 

apod., bylo jedno z cvičení věnováno i této problematice.

Praktickou složku kurzu, vedoucího k dovednostem multi-

funkčního novináře, tvořilo i fotografování a práce s digitální 

fotografi í stejně jako natočení videozáznamu a jeho střih. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ROZLOUČENÍ 
S DEVÁŤÁKY V ZŠ VŠENORY

Ve čtvrtek 23. 6. 2011 od 18:00 hodin zahraje na školní zahra-
dě ZŠ Všenory skupina Marimba.

Devátá třída se rozloučí právě v rytmu bubnů skupiny Marim-
ba. Na oslavy konce školního roku jsou zváni všichni deváťáci, 
rodiče a přátelé z okolí.

Další informace lze nalézt na adrese www.skolavsenory.cz.
 Renáta Bartoníčková

ZA ODPAD PŘÍŠTÍ ROK AŽ DVOJNÁSOBEK
Do prvního čtení v Poslanecké sněmovně jde návrh úpravy 

zákona o odpadech.
Obcím návrh umožní vybírat za odvoz odpadu až tisíc ko-

run za osobu a rok. Zatímco dosud mají obce možnost vybrat 
za svoz tříděného odpadu maximálně 250 korun a za odvoz 
směsného odpadu rovněž 250 korun, novela zvyšuje limit 
na směsný odpad na trojnásobek.

Poslanci TOP 09, kteří návrh předkládají, argumentují tím, že 
zákon se už devět let nezměnil a obcím se náklady na odvoz 
stále zvyšují.

Zákon má v sobě pojistku pro obyvatele - obec nebude moci 
poplatek zvýšit svévolně, ale pouze v závislosti na skutečných 
nákladech.

Přesto se objevily kritické hlasy, podle nichž prosté zvýšení 
poplatků problematiku neřeší a nemotivuje vedení obcí ani ob-
čany k většímu třídění. (jm)

KARLŠTEJN OTEVŘEL DRUHÝ NÁVŠTĚVNÍ OKRUH 
UŽ V KVĚTNU

Hrad Karlštejn otevřel o měsíc dříve druhý návštěvní okruh. 
Kapli svatého Kříže tak mohou lidé obdivovat už v květnu, v minu-
losti to bylo možné od června. Hrad poprvé v historii nabízí i třetí 
prohlídkovou trasu, snaží se do svých bran nalákat více hostů. 
Otevírací doba je v letošní sezoně navíc o hodinu prodloužena. 
V květnu začínají poslední prohlídky ještě v 18:00, Karlštejn tak 
zůstává otevřen až do 19:00. Další novinkou Karlštejna je také 
jiná prázdninová otevírací doba. Hrad se neuzavře, jak bývalo 

dříve zvykem, během ponděl-
ků. Zpestřením budou sobotní 
jazzové večery, stálicí jsou pak 
noční a večerní prohlídky.

Návštěvníci budou moci 
prozkoumat české koruno-
vační klenoty, sbírku sva-
tých relikvií či prožít svůj Den 
na Karlštejně. Hrad Karlštejn 
je v roce 2011 zpřístupněn 
v letním i zimním období dle 
uvedené otevírací doby. Dru-
hý návštěvní okruh s kap-
lí sv. Kříže je otevřen od 
1. 5. 2011 do 6. 11. 2011.

Další informace jsou pří-
stupné na internetu na adre-

se www.hradkarlstejn.cz. (mn)

ZA VLAKY DO MUZEA V LUŽNÉ
Největší železniční muzeum České republiky sídlí v historické 

výtopně Buštěhradské dráhy.

Pod širým nebem v Lužné u Rakovníka lze nalézt nablýskané 

parní lokomotivy širokého věkového rozpětí a mnoho osobních 

i nákladních vagonů. V krytých expozicích spatří návštěvníci 

nejrůznější předměty z historie železnice, například signalizač-

ní a zabezpečovací zařízení, ruční nářadí, modely a součásti 

lokomotiv. Zajímavá je i prohlídka železniční dílny, kde se opra-

vují a renovují staré exponáty.
Pro děti je k dispozici dětský koutek, pro všechny pak občer-

stvení v jídelním voze a také možnost svezení po muzejní úzko-

rozchodné trati. Muzeum je zároveň dějištěm řady zajímavých 
akcí pro milovníky starých vlaků. (mn)

PRAHA OPĚT ZAČNE ODTAHOVAT AUTA
Při cestě do hlavního města dávejte pozor, kde zaparkujete. 

Opět vám hrozí odtah, byť se tak nebude nazývat.
Technická správa komunikací znovu zahájila odstraňování 

vozidel překážejících při čištění ulic. Auto, blokující kanálové 
vpusti, vždy odtáhnou a následně vrátí zpět.

Výkon už nebudou evidovat jako odtažení vozidla, ale jako 
takzvaný technický úkon. Cena za jeho provedení bude 920 
korun. Město tak vyřeší problém s odtahy, s nímž se potýká 
od začátku roku a kvůli kterému na jaře při blokovém čištění 
pouze rozdávalo pokuty.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu totiž musí auta od-
tažená ve veřejném zájmu vracet zpět. To ale leckdy není mož-
né, protože dané místo velmi rychle obsadí jiný řidič.

Podmínky odtahů kvůli haváriím sítí pod vozovkou se nemění. 
Provádějí je provozovatelé sítí a lidé za ně nic neplatí. (jm)

ZMĚNY TARIFU PID NA ÚZEMÍ PRAHY OD 1. 7. 2011
Na základě rozhodnutí Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 

dne 17. 5. 2011 a z důvodu sjednocení cen jízdného v měst-
ské a příměstské dopravě a dále celkového zjednodušení tarifu 
Pražské integrované dopravy dojde od 1. 7. 2011 k následují-
cím úpravám cen a struktury jízdného:
• Rozšíření bezplatné přepravy pro děti 10-15 let a pro seniory 
65-70 let s použitím Opencard s příslušnou aplikací.
• Úprava cen jízdenek pro jednotlivou jízdu - základní jízdenka 
za 26 Kč bude upravena na 32 Kč při současném prodloužení 
její platnosti ze 75 na 90 minut.
• Úprava cen krátkodobých turistických jízdenek.
• Nové typy jízdních dokladů - k již existujícím druhům před-
platních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka 
v ceně 2450 Kč.
• Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí skupinové jednodenní 
jízdné SONE+ ve verzi 400 Kč pro 
Prahu a Středočeský kraj a ve ver-
zi 700 Kč pro celou ČR.
• Upravují se také ceny dovoz-
ného za zavazadlo a za psa, kte-
ré se nově sjednocují na 16 Kč, 
a to bez současných pásmových 
omezení s maximální časovou 
platností 240 minut.

Kompletní informace o změ-
nách jsou k dispozici na interne-
tu na adrese www.ropid.cz. (mn)
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Parní lokomotiva v Lužné Zdroj: www.cdmuzeum.cz

Karlštejn Autor: R. Havlíček
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
LÉTO V PLNÉM PROUDU

PIRÁTI NA BEROUNCE
Letošní sedmý květen patřil pirátům, kteří se proháněli po vo-

dách Berounky v Dobřichovicích nad jezem. Kotviště měli 
Na Víru, kde bylo i občerstvení. A koho jsme tam mohli zahléd-
nout? Pokud myslíte na kapitána Jacka Sparrowa, Willa Turnera, 
Elizabeth Swannovou, Jamese Norringtona, Hectora Barbos-
su, Davyho Jonese, Černovouse nebo tajemnou Černou perlu 
a Bludného Holanďana, měli byste si zajet do Karibiku. Zde byl 
hlavním aktérem jachtingový oddíl Sokola Dobřichovice, který 
touto akcí zahájil novou sezonu. Sešli se na ní současní i bývalí 
členové, dědečkové, babičky s vnoučaty, rodiče s dětmi a ko-
lemjdoucí. Kdo chtěl, mohl se projet na Pirátovi (označení pro 
lodní třídu), popít lahodného moku a strávit příjemné odpoledne 
s jachtaři. Celý průběh pirátského dne provázela dobrá nálada 

se vzpomínkami na „staré časy“, kdy plachtění po vodě bylo zá-
bavou, potěšením a přísnost pravidel nebyla tak velká. Nejmlad-
ší účastníci, kteří se plavili po vodách Berounky, byli na konci 
dne po zásluze odměněni čokoládovými medailemi a diplomy. 

Dá se říci, že jachtingový oddíl Sokola Dobřichovice, pořada-
tel pirátského dne, je nejstarším klubem ve středních Čechách, 
funguje již od roku 1954. Dnes má okolo třiceti členů, kteří zá-
vodí v lodních třídách Fireball, Pirát, Evropa a Optimist. V tomto 
roce se někteří již zúčastnili prvních závodů. Byly to například 
9. 4. Bohemia regata, 16. 4. Toušeňský pohár, 23. 4. Pohár Bo-
hemia, 14. 5. Pavlovská regata. Jachtaři jezdí i na mezinárod-
ní závody, mistrovství Evropy, Slovinska aj. V současnosti stojí 
v čele celého oddílu Michal Juppe. Zbývá jen popřát  vítr do pla-
chet a co nejvíce medailí jak na našich vodách, tak v zahraničí.

DĚTSKÝ AEROBIK ANEB POUPATA V ROCE 2011
 Poupata mají už několik soutěží za sebou! Pod vedením tre-

nérky Kateřiny Černé z AC Wellnes, která vede dětský aerobik 
v Olympii Wellnes ve Všenorech, se družstvo Poupat zúčast-
nilo již několika sportovních akcí. Pro tento rok si děvčata vy-
brala sestavu s názvem Pravé blondýnky (inspirovaly se fi lmem 
a muzikálem Pravá blondýnka). Spatřit jsme je mohli například 
30. dubna v soutěži týmů na Petřínském poháru nebo 7. května 
v Čelákovicích a 14. května v Heřmanově Městci, kde Poupa-
ta předvedla s Pravými blondýnkami skvělý výkon a skončila 
na krásném druhém místě. Plna radosti se připravovala na dal-
ší akce, například na mistrovství České republiky pod hlavič-

kou Dětí fi tness aneb sportem proti drogám, které proběhlo 
28. května. V této soutěži jsou zastoupeny kategorie middle, 
mladší, přípravka, školička a starší. Pravé blondýnky se utkaly 
ve skupině starších s dalšími osmi týmy. Jedno z příštích vy-
stoupení, kde se s Poupaty můžeme setkat, se koná  4. června 
od 9:30 hodin v dětském domově a 5. června od 14:00 v Le-
ťánku. Doufejme, že se děvčatům bude dařit tak jako doposud 
a pro příští rok nás osloví s další zajímavou choreografi í.

BADMINTONISTÉ A JEJICH STŘÍBRNÁ
V posledním kole SOP II dospělých v badmintonu, které pro-

běhlo 9. dubna v hale Bios v Dobřichovicích, domácí dvakrát 
vyhráli v poměru 5 : 3 nad Letovem Praha i Loko Praha. Jeli-
kož se družstvo Sokola Svatá B nedostavilo na jeden z posled-
ních turnajů, měl průběh programu rychlý spád. Hráči Sokola 
Dobřichovice upevnili po dvou posledních vítězných zápasech 
druhou příčku. Po srovnání s předchozími ročníky je druhé 
místo krásnou ozdobou a velkým úspěchem. Titul Přeborník 
SOP II dospělých 2011 s 27 body získalo družstvo Sokol Jílo-
vé u Prahy – gratulujeme! Zajistilo si tak postup do vyšší třídy 
SOP I pro rok 2011/2012. Druhé místo patří Sokolu Dobřichovice 
s 24 body, na třetím místě je Sokol Svatá B, na čtvrtém pak 
Loko Praha a na pátém pořadí Letov Praha. Z důvodu vyloučení 
Štamangy Praha z turnajů nebyla obsazena šestá příčka. Velké 
poděkování za součinnost, píli a značnou podporu celého týmu 
Sokola Dobřichovice patří Bohumilu Kosovi, aktivnímu i v jiných 
sportech. V příští sezoně se můžeme těšit třeba i na další pře-
kvapení, ale nebudeme předbíhat. Jaromír Horáček

Po zimních turnajích a soutěžích už haly pomalu zaví-
rají své brány a sportovci se v těchto teplých dnech za-
čínají objevovat pod modrou oblohou. Tréninky, soustře-
dění, zápasy a soutěže. Na vodách se třpytí bílé plachty, 
některým sezona končí a jiným začíná.

Badminton Autor: Bohumil Kos

Poupata aerobik Autor: Kateřina Černá

Piráti na Berounce Autor: Jaromír Horáček



Mám dojem, že jste byl 
vždycky pohodový sklada-
tel – básník, který se nezají-
mal o politiku.

Moje první písničky byly 
velice politické. Psal jsem je 
v patnácti letech. To byl rok 
1969, takže obsahovaly plno 
protestu. Časem jsem pře-
šel na písničky intimní, skoro 
romantické. Víc mě to bavilo 
a zjistil jsem, že romantika 
žije v každé době a společ-
nosti, zatímco politika pomíjí. 
A to mi vydrželo dodnes, psát 
o normálních věcech.

Jak vnímáte písničkáře po-
sledních čtyřiceti let? Koho 
z písničkářů nebo jiných uměl-
ců respektujete? Co nebo kdo 
vás motivuje k psaní?

Myslím, že písničkáři vždyc-
ky byli, jsou a budou takovým 
zásadním kořením muziky, 
řekl bych i společnosti. Když 
si někdo napíše hudbu, text, 
zahraje ho a zazpívá, jasně 
tím nastavuje vlastní ksicht 
a já mu to věřím. Nemusím se 
s ním ztotožňovat, ale je to či-
telné. Právě proto jsou mými 
vzory Dylan, Young, celá ta 
parta nejen kolem. A nezáleží 
na tom, jakou zvolí aranž, jestli 
rockovou, nebo akustickou, 
každá písnička se dá hrát 
sama o sobě. Jenom s jednou 

kytarou – v tom je ta síla. A dá 
se hrát třeba se symfoňákem 
a to je taky hezké. U nás mě 
oslovili spíš písničkáři, kteří 
nejezdili na Portu. Svazáci je 
nezvali, a oni by tam stejně ne-
jeli. Zajímalo mě blues a trochu 
rockovější projev. A motivace 
v ulicích, hospodách, kuchy-
ních a ložnicích je tolik a tak 
úžasné, že mě oslovuje na kaž-
dém kroku. Jen ji správně chy-
tit. Občas je to dost těžké.

Je něco, co vás dojímá? Co 
vás štve, nejvíc rozčiluje?

Dojímá mě plno věcí, zvlášť 
když si druhý den po bujarém 
večírku dám takzvané vyproš-
ťovací pivo. Když je čas a ná-
lada. Miluju tyhle chvíle. Dojmu 
se i u černobílého ruského fi lmu 
z prostředí kolchozu. Ve veli-
ce širokých souvislostech. Ale 
normálně se dojímám taky. 
Plno věcí mě štve, ale už se ne-
rozčiluju. A snažit se ozdravo-
vat společnost nebo v písních 
poukazovat na špatné mravy? 
To mi připadá jako ztráta času. 
Jsou důležitější věci.

Jakou roli vedle vás hraje 
vaše  žena? Byla  zázemím, 
oporou, tím, kdo doma čeká, 
vychovává děti, respektu-
je, chápe? Poslouchá nové 
písničky, komentuje je? Dis-
kutuje? Hází hrnce?

Ano, všechno, co jste vyjme-
novala, platí. Lidé o ní říkají, 
že je světice. Ale pokud vím, 
taková je většina manželek 
hudebníků. Skláním se před 
nimi v hluboké úctě. Fakt.

A klasická otázka – věnu-
jí se vaše děti hudbě? Nosí 
domů moderní či alternativ-
ní žánry? Co hip hop, metal, 
elektronická hudba?

Nejstarší dcera (z prvního 
manželství) vystudovala pě-
veckou konzervatoř, skládá, 
píše texty, hraje na piano, zpí-
vá. Nejstarší syn ze stávajícího 
manželství, které trvá už třicet 
let, hraje s kapelou na kyta-
ru, zpívá. Hrají rock, normální 
písničky. Mladší dcera je spíš 
na literaturu a slovo, překládá 
například z angličtiny. Další 
syn, to už je beat box a hip 
hop, hostuje třeba na naší po-
slední desce Láska jako oliva. 
Nedávno objevil rokenrol. Stej-
ně tak nejmladší syn, k tomu 
hraje na piano. Po zkušenos-
tech s tatínkem dělají hudbu 
sice krásně, ale pro zábavu.

Máte nějakého jiného ko-
níčka kromě hudby? Ryba-
ření,  alternativní medicínu, 
jadernou fyziku, grafologii, 
gaučing, kuličky, sbírání mo-
týlů či známek, stolní hry, ma-
riáš, chataření, čundry? 

Já snad koníčka ani nemám, 
muzika mi stačí. Ale miluju, 
když jste zmínila ty čundry, 
navštěvovat místa, kde jsem 

kdysi byl a něco tam zažil. Je 

to opravdu zvláštní, sednout 

si třeba na skálu nad Sázavou, 

kde jsem seděl naposledy 

v patnácti, okolo je to maličko 

jiné, ale ne zas tolik, voda ply-

ne a dá se úplně vrátit ten po-

cit malého puberťáka. Oprav-

du to jde. A takových míst je 

docela hodně, stačí tam zajet, 

takzvaně srovnat pohledy. Ten 

svůj dnešní s tím původním, 

prvotním. Vybaví se vám i to, 

na co jste tehdy mysleli. Větši-

nou na holky. Hezká turistika.

Kdy jste přestal psát pís-
ničky rukou a začal používat 
psací stroj nebo počítač? 
Jste staromilec? Není vám 
líto, že psací pohyb pomalu 
mizí, nebo se lehce srovná-
váte s vývojem?  

Mám způsob psaní spjatý 
s vývojem techniky. I když 
trochu opožděně. Po dlou-
hém období psaní rukou jsem 
přešel na otcův psací stroj 
Underwood, který jsem si tím 
přivlastnil. Kolem už dávno 
svištěly počítače a já pořád 
ťukal na staré underwoodce. 
Říkal jsem tomu romantika. 
Pak jednou doťukala a k tuž-
ce už jsem se vrátit nechtěl. 
A tak třeba moje literární prvo-
tina Za barevným sklem je už 
celá psaná na počítači. Snad 
jí to neuškodilo. Ale třeba pís-
ničkové texty píšu vždycky 
napřed rukou. Jsou to takové 
moje dopisy. Zdislava Brtnická
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ROZHOVOR

IVAN HLAS NA ROCKOVÉM SLUNOVRATU

Ivan Hlas si stále udržuje přední pozici v českém au-
torském hudebním světě. Patří mezi hitové autory čes-
ké hudební scény. Jeho poslední, už čtrnácté autorské 
album Láska jako oliva navazuje na to nejlepší z dosa-
vadní tvorby. 18. června zpěvák vystoupí na řevnickém 
Rockovém slunovratu.

V ŘEVNICÍCH 18. ČERVNA 2011

Ivan Hlas Autor: Ája Dvořáčková

Trio Ivana Hlase Autor: Ája Dvořáčková
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NOVÁ KOSMETICKÁ METODA PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

DIAMOND LASHES® je nová 
profesionální kosmetická 
služba nejvyšší kvality, která 
svou jedinečnou vylepšenou 
metodou aplikace překonává 
všechny dostupné alternativy 
úprav řas. Podstatou aplikace 
je neinvazivní, bezbolestné, 
relaxační ošetření vlastních 
řas, které jsou touto metodou  
bezpečně ochráněny. Nikdy 
nedochází k jejich poškození! 
Lze tak dokonale korigovat 
tvar očí a zvýraznit jejich bar-
vu. Mezi doplněními  původní 

aplikace, jež jsou nutná kaž-
dých  3–5 týdnů, se klientka 
může spolehnout na dokonalý 
efekt, který je řasenkou či jiný-
mi metodami nedosažitelný! 
Jedná se o profesionální apli-
kaci syntetických řas odděleně 
jedné po druhé –  tedy meto-
dou „řasa na řasu“. Charakte-
ristickým znakem řas prodlou-
žených metodou DIAMOND 
LASHES® je přirozený vzhled, 
přirozený pocit a přirozené 
nošení. Metoda dovoluje zvolit 
celou škálu intenzity zvýrazně-

ní řas, od zcela přirozeného až 
po velmi výrazný vzhled. To je 
umožněno širokým spektrem 
používaného materiálu – 4 
síly, 9 délek, 3 zatočení a 12 
barev syntetických řas,  jakož 
i možností zdobení krystaly fi r-
my Swarovski a kosmetickými 
glitry. Řasy jsou voděodolné 

a ultralehké – na očích je ani 
necítíte.

Prodlužování řas metodou 
DIAMOND LASHES® jsou 
oprávněni aplikovat jen sty-
listé certifi kovaní mateřskou 
fi rmou.

 Na Vaši návštěvu se těší ko-
lektiv Salónu Klementýna.

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

DIAMOND LASHES

Otvírací doba:
Po – Pá 10.00 – 12.30   14.00 – 17.30 h
ostatní dle dohody

PŘED

PŘED

POTÉ

POTÉ

DUMREALIT.CZ
CORRECT
5. května 15

252 29 Dobřichovice

GSM: 00420 602 303 801 

 00420 725 157 009

E-mail: correct@dumrealit.cz

Nově otevřená realitní kan-
celář v polyfunkčním domě 
„Berounka“ v Dobřichovicích 
vám nabízí komplexní služby 
spojené s prodejem a proná-
jmem bytů, domů, pozemků 
a komerčních prostor.

Jsme realitní kancelář, kte-
rá se od své konkurence liší 
hlavně důrazem na kvalitu 
provedených služeb.

Profesionalita makléřů, rych-
lé jednání, komplexní služby 
a kvalitní servis jsou pro nás 
samozřejmostí. Naším cílem je 
především spokojený zákazník.

Pro tuto realitní kancelář 
hledáme realitní makléře.
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INZERCE

HODINOVÝ MANŽEL
OPRAVY NÁBYTKU, VÝMĚNA KUCHYŇSKÝCH DESEK

údržbářské, truhlářské, montážní práce
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel.: 775 343 393
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KULTURNÍ LÉTO

Pokud chcete zhlédnout ko-
vářské mistry a mistry práce 
s kovem vůbec, jako jsou na-
příklad platnéři, pregéři, pod-
kováři, pasíři, nožíři, šperkaři, 
zlatníci a další naši i zahra-
niční umělci, zavítejte 4. a 5. 

června na zámek ve Svina-
řích, kde se koná již 8. ročník 
fóra uměleckého a tradičního 
kovářství Svinařské řetězení. 

Dech beroucí výstavy kovář-
ských uměleckých děl, nauč-
né ukázky kovářských technik 

a předvádění „obouvání“ koní 
doplní expozice 
obrazů, fotografi í, 
soch a loutek na-
šich předních vý-
tvarníků a uměl-
ců. K vidění 
bude i ukázka 
restaurování pů-
vodního zámecké-
ho nábytku. Pro děti je 
připraven zámecký park plný 
her, oblíbený důlní vláček 
projíždějící novým tunelem. 
K pohodě pak zahrají skupi-
ny Tango Band a Confl uence 
a vystoupí i břišní tanečnice.

Dozvíte se i to, jak se opra-
vuje zámek a ozdravuje jeho 

park. V parku, který se roz-
rostl o 1,5 hektaru, vyrostly 
nové mlatové cesty, byly za-

sazeny nové stromy a pro 
děti bylo vybudováno blu-
diště, v němž určitě za-

bloudí i jejich rodiče.
Můžete změřit 
vaše síly a ak-
tivně se zapojit 
do soutěží, jako 

je hod kovadlinou 
do dálky nebo hod podko-
vou na cíl. Bohatý program 
spolu se stylovým jarmarkem 
začíná v sobotu i v nedě-
li vždy od 10:00 hodin. Více 
informací a spojení naleznete 
na www.svinare.com. 

KULTURNÍ LÉTO NA BEROUNCE
ČERVNOVÉ AKCE, KTERÉ STOJÍ ZA ZHLÉDNUTÍ

Celý červen je víkendovými kulturními událostmi 
na Dolní Berounce nabitý. Uvádíme přehled zajíma-
vých akcí, které začínají již první červnový víkend.

4.
–5

. 6
. 2

01
1

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
4.–5. 6. 2011

Během prvního červnového víkendu se císař Karel IV. již 
po páté vydá na cestu z Pražského hradu na Karlštejn, aby 
zde uložil císařské korunovační klenoty. Královský průvod 
vychází v sobotu 4. června ráno z katedrály sv. Víta a projíž-
dí obcemi kolem Berounky až na hrad Karlštejn. V zastáv-
kách průvodu bude připraven zábavný program na oslavu 
příjezdu císaře. U Karlštejna pak čeká Karla IV., jeho družinu 
i prostý lid kratochvilný závod Ženy na voze a k tomu napí-
navá podívaná – první skutečný rytířský turnaj od dob stře-
dověku o titul  českého rytíře. Více o programu se dozvíte 
na stránkách průvodu: http://kralovskypruvod.eu.

Přibližné časy zastávek:
• Sobota 4. června 2011 
 9:30 Pražský hrad 3. nádvoří 
 10:45 Praha 5-Smíchov u kostela sv. Václava 
 13:00 Velká Chuchle u obecního úřadu 
 14:30 Radotín u školy 
 16:00 Černošice hřiště u betonárny 
 17:00 Mokropsy 
 18:30 Dobřichovice zámek

• Neděle 5. června 2011 
 10:00 Dobřichovice zámek 
 10:45 Lety náměstí 
 11:45 Řevnice náměstí 
 14:15 Hlásná Třebaň u kapličky 
 15:30 Karlštejn louka u mostu 
 18:00 hrad Karlštejn

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
LESNÍ DIVADLO
4.–5. 6. 2011 a 10.–12. 6. 2011

Dětská lidová muzika No-
tičky a taneční skupina Pro-
měny z Řevnic spojily síly, 
aby o prvních dvou červ-
nových víkendech sehrály 
v řevnickém Lesním 
divadle představení 
na motivy známého 
fi lmového muzikálu 
Ať žijí duchové! dle 
původního scénáře 
Zdeňka Svěráka, 
Jiřího Melíška a Ol-
dřicha Lipského. 
Po bezmála dvou 
letech příprav a ně-
ko l i kaměs íčn ím 
zkoušení se oba 
soubory představí 
v populárním „les-
ňáku" vždy od 19:00 hodin. 
Hlavní dospělou roli rytíře 
Brtníka z Brtníku ztvárnil 
trumpetista Třehusku Ale-
xandr Skutil, který na scé-
ně předvede nejedno kas-
kadérské číslo. V hlavních 
dětských rolích Leontýnky 
Brtníkové a Janka Dlouhého 
se představí členové Noti-
ček Diana Šeplavá a Václav 
Heřman. Těšit se můžete 
i na Romana Tichého, Jiřího 
Nikodýma, primášku Notiček 
Kristýnu Kolářovou v muž-
ské roli či na Filipa Heřmana 
v roli chlapečka pojídajícího 
žížaly.

Písničky, kterých v před-
stavení zazní celá spousta, 
doprovodí tancem starší 
Proměny, zatímco nejmenší 
Notičky a Proměny se ujmou 

rolí skřítků ze skal i z lesa. 
Hudbu Jaroslava Uhlíře pro 
potřeby představení upra-
vil Jan Martínek, který také 
zasedne coby kytarista 
v desetihlavém divadelním 
orchestru. Originální kulisy 
vytvořila paní Dagmar Re-
nertová, řevnická výtvarnice 
a choreografka Proměn. Re-
žie se ujal Jan Flemr.  Oba 
soubory se dohodly, že část 
výtěžku z představení věnují 
občanskému sdružení Ná-
ruč, které provozuje denní 
stacionář v Dobřichovicích 
a sociální podnik Modrý do-
meček v Řevnicích.
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Původní verze muzikálu, 
v němž znějí všechny skladby 
známé ze stejnojmenného fi lmu, 
se na nádvoří romantického zá-
mečku v Dobřichovicích poprvé 
hrála v létě roku 2006. Zazna-
menala obrovský úspěch. 

Od té doby uvádějí poberoun-
ští ochotníci i profesionálové 
Noc na Karlštejně každé léto, 
dávno už ovšem nejen u Be-
rounky. Zájem o ni mají divá-
ci doslova po celé republice. 
V hlavních rolích se opět objeví 

známé a populární tváře – císa-
ře Karla IV. si zahraje moderátor 
Vladimír Čech, alternovat jej 
bude bývalý ministr i středo-
český hejtman, současný po-
slanec Petr Bendl. V roli vévody 
bavorského Štěpána exceluje 
Jan Rosák, Peška opět ztvární 
zpěvák Pavel Vítek (letos po-
prvé v alternaci s muzikálovým 
kolegou Lumírem Olšovským), 
krále cyperského Petr Jančařík, 
postavy vypravěče se zhostí bri-
lantní kytarista Jan-Matěj Rak. 

Doplní je ostřílení a mnoha ro-
lemi prověření ochotníci – Mo-
nika Vaňková v roli císařovny 
Alžběty, Pavla Švédová coby 
Alena, Karel Král v roli purkra-
bího, Petr Říha jako arcibiskup 
Arnošt z Pardubic, jeho žena 
Alena hraje hofmistryni Ofku. 
Roman Tichý alternuje v roli 
krále cyperského, senátor Jiří 
Oberfalzer v úloze vévody ba-
vorského. Kostým zbrojnoše 
(nebude-li zrovna císařem Kar-
lem) obleče poslanec Petr Ben-
dl, sbor manů bude sestaven 
z několika starostů poberoun-
ských obcí, respektive měst. 

Spolu s herci a zpěváky 
vystoupí šermíři, tanečnice 
a metači ohně. Chybět nebu-
de ani koza či koně. 

CÍSAŘ SE TĚŠÍ NA KARLŠTEJN
OPĚT TU STRÁVÍ NOC

Šest let už soubor složený z profesionálů i ochot-
níků, kteří jsou doma v kraji kolem dolního toku Be-
rounky, uvádí unikátní  divadelní představení – pů-
vodní muzikál Noc na Kalštejně.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Kde a kdy se bude hrát 
v roce 2011: 

• zámek Dobřichovice 
u Prahy – v pátek 3. 6., 
v sobotu 4. 6. od  20:30 
hodin

• zámek Mníšek pod Brdy 
– v pátek 24. 6. od 20.30, 
v sobotu 25. 6. od  20:30

• hrad Křivoklát – v sobotu 
2. 7., v neděli 3. 7.
od 20:00 hodin

• zámek Třeboň – v pátek 
8. 7., v sobotu 9. 7. od  
20:00 hodin

• Nymburk, pod hradbami 
– v pátek 22. 7., v sobotu 
23. 7. od 20:00 hodin

DOBŘICHOVICKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Dobřichovická divadelní společnost společně s městem 
Dobřichovice připravila na celé léto bohatý kulturní pro-
gram, jehož detailní harmonogram na měsíc červen přiná-
šíme na tomto místě:

• 5. 6. ROZMARNÉ LÉTO I – Ludus Musicus a hosté
 dramatizace, zámecký sál, 10:00 hod.

• 9. 6. JIŘÍ STIVÍN a I. + V. HAVLOVI – koncert, zámecký
 sál, 20:00 hod.

• 10. 6. Závěrečný koncert žáků a učitelů ZUŠ – sál
 dr. Fürsta, 18:00 hod.

• 12. 6. ROZMARNÉ LÉTO II – Ludus Musicus a hosté
 dramatizace, zámecký sál, 10:00 hod.

• 16. 6. RIDINA AHMEDOVÁ a PETR TICHÝ – jazzový
 koncert, zámecký sál, 20:00 hod.

• 17. 6. BDS: LEONCE a LENA – Bohnická divadelní 
 společnost, divadelní hra, sál dr. Fürsta, 19:30 hod.

• 19. 6. INICIACE K ŘEČI – Renata Bulvová, hlasová dílna
 (workshop), sál dr. Fürsta, 11:00–16:00 hod.

SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST 24. 6.
• CHŮDADLO – průvod dětí a kejklířů sraz v parku,
 10:30 hod.

• TANEC DŽUNGLE – taneční škola Silueta park,
 13:30 hod.

• Malování na obličej, Fabiánkova letní dílnička,
 divadelní dílnička DDS, kurz žonglování, hry, soutěže,
 občerstvení, 14:00–17:30 hod.

• DLOUŠIBI – divadlo Mimotaurus, představení pro děti,
 park, 14:30 hod.

• HLOUPĚJŠÍ VYHRAJE – Pavel Vangeli představení pro
 děti, park, 16:30 hod.

• ROCKOVÝ KONCERT – Jez dobré naděje (kemp),
 19:00 hod.

• OHNĚ KARIBIKU – Chůdadlo ohňová show, Jez dobré
 naděje (kemp), 21:15 hod.

Letošní 7. ročník hudebního 
festivalu Rockový slunovrat 
se vrací k regionálnějšímu for-
mátu. Účinkovat budou mimo 
jiné oblíbené místní kapely.

Na festivalu se poprvé před-
staví punkrocková kapela 
Vnitřní faktor, která je hodně 
oblíbená na Dobříšsku. Mezi 
stálice řevnického hudebního 
nebe bezesporu patří svě-
tem protřelé rockelektronické 
Lety Mimo. Jako další stopro-
centně rozpumpuje publikum 
ska-punk-rokenrolová sesta-
va Queens Of Everything, což 
jsou, možno říci, ostřílení po-
hrobci klasických ska kapel 

Bad Tones, Flaming Cocks, 
2v1 a Unity, kteří v této se-
stavě vytvořili nálož svižné-
ho punkrocku okořeněného 
rockabilly kontrabasem a de-
chovou sekcí. Důležitou 
roli hraje kontrabas i v dal-
ší, a to německé formaci 
La-Boum, která na 6. roční-
ku dokázala vytvořit „rozdo-
váděný kotel“ již po druhé 
písničce. Ivan Hlas Trio při-
veze do lesa trochu klasiky, 
městského blues a dobře 
známé hity. Program festivalu 
uzavře místní kapela Orkus, 
hrající „zemědělský rock“.
Str. 8 a 9 připravila B. Tesařová

Poslední víkend před prázd-
ninami se již počtvrté v Les-
ním divadle v Řevnicích 
uskuteční fi nále 45. ročníku 
legendárního hudebního fes-
tivalu Porta 2011. 
Jubilejní ročník oslaví na Por-
tě v Řevnicích hvězdy, jako 
jsou Věra Martinová, Vladimír 
Mišík a Etc., Jan a František 
Nedvědovi s hostem Petrem 
Kocmanem, Tomáš Klus, Wabi 
Daněk, Petr Bende, Reliéf, Al-
lan Mikušek, Irish Dew, K. T. 
O., Schovanky, Vojta Kiďák 
Tomáško, Roháči, Pětník, 
Marien, Strašlivá podívaná, 
Blanket, Devítka, Druhá míza, 
Sluníčko. A na závěr se sejde 
opět několik hudebníků, aby 
v hodině H zahráli a zazpíva-

li společně několik písniček 
v podání, které není běžně 
na festivalech ke slyšení. Po-
dobně se stalo již tradicí vy-
stoupení poroty festivalu.
Patronem řevnické Porty 2011 
je Roman Horký, který v tom-
to poslání vystřídá Jaroslava 
Samsona Lenka. Ten naopak 
vystoupí jako již dlouholetý 
tradiční host vedle Wabiho 
Daňka, jenž posledních dvacet 
let na Portách nikdy nechyběl.
K tradicím dramaturgie Porty 
patří i umělci, kteří tvoří výjimku 
v žánrovém zaměření festivalu.
Letos bude takovým osvěže-
ním například Tomáš Klus, sku-
pina Irish Dew, Sluníčko a také 
světoznámý italský kytarový 
virtuos Peppino D’Agostino.

ROCKOVÝ SLUNOVRAT

PORTA

Lesní divadlo, sobota 18. 6. od 16 hodin

Lesní divadlo, 24.–26. 6. 2011
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Letos proběhne již šestý 
ročník berounského festivalu 
Letorosty. Jak se zrodila myš-
lenka festival organizovat?

Hledal jsem příležitost pro 
založení nějaké tradiční akce, 
která by byla spojena s mým 
jménem. Všiml jsem si, že 
na Berounsku, či spíše přímo 
v Berouně, chybí jedna velká 
open air akce pro širokou ve-
řejnost. Zaměření na rocko-
vou a folkovou hudbu mi při-
šlo nejvhodnější. Zbývalo jen 
najít pro festival nějaké vyšší 
poslání, a tím je charita. Jinak 
by ho mohl pořádat jakýkoli 
promotér.

I letos slibuje dramaturgie 
festivalu Letorosty velmi zají-
mavé obsazení kapel a inter-
pretů – prozraďte nám prosím 
alespoň některé účastníky, 
kteří se v září na festivalu 
v Berouně objeví.

Budou to kapely takových 
jmen jako Black Hill, Gipsy.cz, 
Vypsaná fi xa, PSH, Anna K, 
Wohnout, Visací zámek a mož-
ná ještě nějaké překvapení.

Většina festivalů se pro-
fi luje typem hudby, kterou 
nabízí svým návštěvníkům. 
Je nebo byl festival Leto-
rosty zaměřen na konkrétní 
hudbu? Podle jakého klíče 
se protagonisté dostávají 
do programu?

Snažíme se držet v rozpětí 
folk–rock–etno, pokud mož-
no v širokém proudu, aby byl 
festival přitažlivý pro co nej-
početnější publikum.

Od loňského léta je vstup 
na festival zdarma. Dříve se 
část výtěžku ze vstupného 
vždy použila na konkrétní 
charitativní akce ve střed-
ních Čechách. Od minu-
lého roku se však vstupné 
nevybírá, ale vy stále zají-
mavé kulturní a sportovní 
akce v regionu podporujete 

i za pomoci stejnojmenné-
ho nadačního fondu. Jak 
se vám nadále daří shánět 
fi nanční prostředky?

Festival už dlouho na charitu 
nevydělával. Zrušením vstup-
ného jsme museli reagovat 

na klesající návštěvnost. 

Předloni přišlo jen okolo dvou 

tisíc lidí. Vstupné pokrývalo 

už jen náklady na jeho výběr 

a s ním spojenou ostrahu. 

Loni naopak přišlo (zdarma) 

téměř sedm tisíc návštěvníků. 

Snažíme se vydělat na kon-

zumaci a získávat prostředky 
od sponzorů. Je to ale rok 
od roku těžší. Letos je to úplný 
horor, tak nám držte palce. 

Kromě Letorostů se aktivně 
zapojujete do ochotnického 
života v Poberouní. Něko-
lik let účinkujete v muziká-
lu Noc na Karlštejně nebo 
v Postřižinách. Se souborem 
tvořeným profesionálními 
i amatérskými herci objíždíte 
republiku. Účastníte se krá-
lovského průvodu. Letos jste 
se zapojil do projektu vznika-
jícího profesionálního divadla 
ProDivadlo z Dobřichovic, 
s nímž jste nastudovali před-
stavení Ať žije Shakespeare! 
Námět k této hře jste Lence 
Loubalové, režisérce Pro-
Divadla, přinesl vy. Čím vás 
hra podle Ephraima Kishona 

s původním názvem Byl to 
skřivan zaujala?

Je to zdramatizovaný Čap-
kův apokryf o tom, jaké by 
to bylo, kdyby Romeo a Ju-
lie přežili. Jejich manželství 
vykazuje po třiceti letech 
všechny vady a směšnosti, 
jaké si v běžných „unave-
ných“ vztazích umíte před-
stavit. Je to krásná, nesmír-
ně vtipná a velice inteligentní 
hra. Pro úplné porozumění 
vyžaduje, abyste znala ta 
největší Shakespearova dra-
mata. Občas jsem v publi-
ku cítil určité nepochopení, 
ale většinové ohlasy byly 
pozitivní. Toto představe-
ní bychom měli uvést ještě 
dvakrát v Lesním divadle 
na přelomu července a srp-
na. Ale pozor, pod názvem 
Ať žije Shakespeare!

Připravujete ještě letos 
s ProDivadlem nebo s ochot-
níky nějaký nový divadelní 
kus, na který byste naše čte-
náře rád pozval?

Já mám letos pauzu. Petr 
Říha s Dobřichovickou diva-
delní společností chystá mu-
zikál Zvonokosy (na začátek 
července) a Lenka Loubalová 
nějaký pohádkový projekt. 
Já chci zkusit režírovat jednu 
komedii od Raye Cooneyho. 
Text je skvělý, ještě hledáme 
jednoho dva herce k úplnému 
obsazení. Zkoušet začneme 
někdy na podzim a koncem 
února příštího roku bude 
premiéra. Tak se budu těšit 
na vaši návštěvu.

Děkuji za rozhovor a pře-
ji krásné léto!

Barbora Tesařová

Senátor Jiří Oberfalzer stojí za mnohými kulturními 
aktivitami, jež se konají v našem regionu. Se svým na-
dačním fondem organizuje festival Letorosty, fi nančně 
přispívá na kulturní a společenské akce v okolí, jako byl 
Pohádkový les z Letů do Mořinky, festival rockové hud-
by MořinkaFest. Podporuje vystoupení souboru Notič-
ky z Řevnic i divadelní soubory v Poberouní. Dala by se 
vyjmenovat dlouhá řada. Sám je také nadšeným ochot-
níkem. Naše povídání začalo u Letorostů a skončilo po-
zvánkou do divadla.

JAK SE PŘIPRAVUJÍ LETOŠNÍ LETOROSTY
NA SOBOTU 17. ZÁŘÍ ZVE DO BEROUNA JIŘÍ OBERFALZER

Jiří Oberfalzer jako arcibiskup Arnošt z Pardubic při královském průvo-
du v roce 2010 Zdroj: www.oberfalzer.cz

Z berounských Letorostů 2010 Zdroj: www.oberfalzer.cz

Loni na Letorostech vystoupila i Lucie Bílá Zdroj: www.oberfalzer.cz
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Magická výbava.
Magická cena.
ŠKODA Fabia Magic.

Ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5-Radotín
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.

2

ŠKODA Fabia Magic již od 229 900 Kč
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TIP NA VÝLET

POKUD MÁTE NADVÁHU, ZBAVTE SE JÍ...

HISTORICKÉ MÍSTO 
„ZA BUKEM“ 

Zde je kraj, který v minulých 
dobách nepřehlédli skauti, 
trempové či čundráci. Vzorem 
jim totiž byl významný před-
stavitel a zakladatel skautingu 
A. B. Svojsík, který sem jezdil 
a jeho potomci sem míří i do-
posud. 

V OBCI JE ŽIVO
V obci Lety se celoročně 

něco děje. Pořádají tu maso-
pust, Staročeské máje, posví-
cení i zlatou neděli.

Od roku 2004 tu každoroč-
ně probíhají cyklistické závo-
dy Trans Brdy Maraton, které 
jsou součástí cyklu závodů 
Kolo pro život České spoři-
telny. Můžete zde navštívit 
i další sportovní akce, na-
příklad O Modrou stuhu Be-
rounky, pingpongové turnaje 
nebo už tradiční Novoroční 
běh Lety – Mořina – Karlické 
údolí – Lety. 

NA KOLE
Pokud budete hledat inspi-

raci, kam se rozjet na kole, 
připravila pro vás obec Lety 
dokonce dvě trasy! Obě stez-
ky, z nichž jedna vede po hře-
benech nádherných brdských 
lesů, druhá karlickým údolím 
a v okolí hradu Karlštejn, si 
zaslouží vaši pozornost. 

PRO REKREAČNÍ JÍZDU
Připravena je modře zna-

čená cyklostezka. Začátek 
cesty je stejný s trasou pro 
náročné – podél řeky Beroun-
ky až k železničnímu mostu 
v Mokropsech. Zde se modrá 
značka odděluje. Vede přes 
železniční most, na druhý 
břeh Berounky. 

Po krátkém stoupání vás 
dovede do Vráže. Pokra-
čováním po modré značce 
se dostanete do Solopysk, 
Třebotova, Kaly a Vonoklas. 
Odtud přes Roblín do Mořiny, 
pod Dračí skálu a Karlštejn. 

Pokračujte dále do Mořinky 

a Karlíku. Stezka končí opět 

v obci Lety. 

PRO NÁROČNÉ CYKLISTY
Červeně značená cyklo-

stezka je určena pro náročné 

cyklisty. Začíná u tenisového 

kurtu Sokola Lety. Pokraču-

je podél řeky Berounky až 

k železničnímu mostu v Mok-

ropsech. Odtud ostře stou-

pá až na hřebeny Brd. Dále 

vede krásnými brdskými lesy 

na Černolické skály, Pláštík, 

Skalku a přes Kytínskou louku 

do Haloun. Z Haloun míří tra-

sa k Jezírku, na Babku a od-

tud po značkách do Řevnic. 

Cílem jsou Lety. Tato stezka 

měří 42 km. 

ZAJÍMAVOSTI PO CESTĚ
Kdo pojede lehčí trasu, doje-

de do Vráže. Původ a založení 

Vráže obestírají pověsti. První 
příbytky zde podle nich byly 
založeny pastevci stád v době, 
kdy v jeskyni ve Svatém Janu 
žil poustevník Ivan. To spadá 
do období vlády knížete Bo-
řivoje. Podle archeologických 
nálezů byly však na území 
obce zjištěny stopy osídlení už 
ve starší době kamenné!

Kdo si vybere trasu těžší, na-
vštíví na své cestě poutní mís-
to s barokním kostelíkem sv. 
Máří Magdaleny, klášterem, 
poustevnou a křížovou ces-
tou – Skalku. O Skalce jsme 
již psali, nachází se na vyvý-
šeném ostrohu nad Mníškem 
pod Brdy a toto krásné místo 
můžete navštěvovat opako-
vaně. Vždy si vás získá svou 
atmosférou.

Nyní je to už jen na vás. 
Namažte kola a svoje kolena 
a hurá na cestu. (lk)

Občas nám před nosem leží zajímavé možnosti, ale 
my je nevidíme. Jsme nadmíru zaměstnaní, máme 
své vychozené cestičky, jsme líní se rozhlédnout 
nebo hledáme příliš vzdálené cíle. Proto se dnes po-
díváme, co nám nabízejí naši sousedé.

JÍZDOU NA KOLE OKOLO BEROUNKY

PROČ: zdravý pohyb

NA JAK DLOUHO:   dle volného času 

INFO: www.obec-lety.cz 

KAM: obec Lety 

KDY: volné odpoledne 

JAK TAM:   na kole 

Na kole je blaze Autor: P. Kupková

Cyklostezka kolem Berounky, nájezd na letovský most
Autor: B. Tesařová
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Platíte jen výši splátek

Jednoduše dostupné

Peníze na cokoliv

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet sp-
látek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 
119 783 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce 
následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být pos-
lední anuitní splátka nižší.

Když se známe, 
jednoduše vám půjčíme. 
Era půjčka
Informujte se na vaší nejbližší poště.

Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku a vyhrajte jeden ze 
tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. Více informa-
cí o soutěži na www.postovnisporitelna.cz.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 VOJÁČCI
Chlapec má méně než sto cínových vojáčků. Pokouší se je dát 
do řady po šesti, ale čtyři mu zůstali. Tak zkusil do řady po sed-
mi, ale zase mu zůstal jeden. Nakonec postavil čtyřstup a bylo 
vyhráno, žádný nezůstal. Jaké nejmenší množství vojáčků 
k tomu chlapci stačilo?

 HODINY
Své hodiny jste si správně nařídili o půlnoci, ale zpožďují se 
každou hodinu o jednu a půl minuty. Nyní ukazují přesně 19:30 
a dodatečně zjistíte, že se zastavily přesně před půlhodinou. 
Kolik je nyní hodin?

 ČÍSLICE
Existují tři nejmenší různé kladné číslice, jejichž součet je stejný 
jako jejich součin. Jaké to jsou?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1) Číslo: 1694 2) Mince: 41 3) Noční hlídač: Ve službě spal.

LETOS POZVÁNÍ NA PORTU DO ŘEVNIC PŘIJAL TOMÁŠ KLUS, IRISH DEW A DALŠÍ

SOUTĚŽ  O 5 VSTUPENEK NA PORTU

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Náš tip – kurzy s možností hlídání dětí“

Vylosovaný výherce:
Lukáš Týfa, Dobřichovice
Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři 
Dobnet, o. s., do 20. 6. 2011.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpoz-
ději do 20. června 2011.

Za každý správný výsledek  uvedených kvízů zaslaných spolu 
s tajenkou se vám násobí šance při losování výhry v soutěži.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také 
svou plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnovalo
občanské sdružení
Porta, o. s.
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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 už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

Výkonný Internet DOBNET 5.5G

2,4G Internet DOBNET

Dokončili jsme budování nové sítě na 
všech našich řevnických vysílačích.

V průběhu května jsme zrekonstruovali tyto vysílače: REV-02, REV-06 a REV-07
V červnu pokračujeme ve Všenorech.


