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Toho si jsou Všeradičtí vědomi, protože 
jinak by nerozjížděli tak smělé plány, jak 
přeměnit svou obec v centrum kultury, 
relaxace a sportu.

Všeradice se od doby, kdy starostování 
převzal pan Bohumil Stibal, mění z typicky 
zemědělské vesnice s ruinou zámeckého 
dvora, ještě nedávno využívaného býva-
lým státním statkem, v obec, jež nabízí 
pravidelné kulturní programy, výstavy, re-
laxaci. Zrekonstruovaný areál zámeckého 
dvora poskytl zázemí pro galerii, hostinec 
i pivovar. Na ucelený komplex navazuje 
moderní sportoviště s minigolfem, umís-
těným do rozkvetlého arboreta. A do bu-
doucna jsou plány ještě smělejší.

Všeradice jsou názornou ukázkou toho, 
že  pokud spojí síly obec a podnikatel-
ský subjekt a k tomu se přidá velká dáv-
ka energie a podpory vlastních obyvatel, 
třeba ve formě občanských sdružení, 

za podmínky, že všechny tři strany jsou 
schopny a ochotny najít si společný cíl, 
pak se obci daří. Doslova vzkvétá, a to 
v relativně krátké době. Ve Všeradicích 
spojili síly a vytrvale žádají o fi nanční 
výpomoc z regionálních operačních pro-
gramů, které jsou v současnosti štěd-
ré zejména k podpoře oblasti turistiky 
a volnočasových aktivit. Protože  třími-
lionový rozpočet, jímž obec disponuje, 
není na vyskakování.

V těchto dnech se obec připravuje na vel-
kolepou oslavu 750. výročí svého založení. 
Při červnových slavnostech bude vesnice 
se zámeckým dvorem vyhlášena hlavním 
sídlem Všeradovy země. Kromě jasného 
sídelního místa bude mít také své ministry. 
A ti budou mít spoustu práce, aby pokra-
čovali v tom, co bylo úspěšně započato. 
Kdo bude král Všerad? Zajeďte do Všera-
dic, dozvíte se! Ing. Barbora Tesařová

Do Všeradic, které se rozkládají na rovině mezi brdskými kopci, vel-
mi pohodlně dojedete na kole, vlakem nebo autem. Po cestě, ať jede-
te z jakéhokoli směru, si všimněte, jak malebnou krajinou projíždíte.

více str.                 až8 9

Z REGIONU
Dozvíte se o zají-

mavých červnových 
akcích, které vás 
v jarních dnech vy-
táhnou ven. Prázd-
niny se blíží, máme 
prima tip na příměst-
ský tábor pro vaše 
děti a další novinky z regionu. Čtě-
te na stránkách našeho zpravodaje 
a na portálu iDobnet.cz. 

SPORT
Tancují pro radost 

a svá vystoupení 
vybrušují do stále 
zajímavějších se-
stav: Rebelky O. K. 

S futsalem se po-
díváme na krajský 
přebor a s fotba-

lovým béčkem můžeme společně 
oslavit zakončení této zajímavé se-
zony.

ROZHOVOR
Jaroslav Samson 

Lenk přijal v květnu 
pozvání do Řevnic, 
kde vystoupil před 
dětmi zdejších ma-
teřských a základ-
ních škol s reper-
toárem složeným 
z písniček ze známých večerníčků 
o zvířatech velkých i malých. Tak 
jsme se rovnou domluvili, že ho také 
vyzpovídáme.

VÝLET
Pojďme se tento-

krát vydat za pa-
mátkami, které nám 
připomenou kouzlo 
starých časů a pro-
stého půvabu li-
dových staveb. Že 
jich je ve středních 

Čechách jako šafránu? Přesto se 
schýlené dřevěnky leckde zachova-
ly. Hledáme je s Marií Holečkovou 
a Otomarem Dvořákem podle ruko-
pisu připravované knižní novinky Ta-
jemná místa Podbrdska – Hořovicko, 
Zbirožsko, Cerhovicko.
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VŠERADOVA ZEMĚ
BUDE MÍT SÍDLO VE VŠERADICÍCH

SOUTĚŽ o tři vstupenky 

na Portu v Řevnicích

29. 6. až 1. 7. 2012
více str. 14
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

SROVNÁVACÍ REKLAMA
Dříve než jako zákazníci učiníme nějaký nákup nebo důleži-

tější rozhodnutí, srovnáváme. Děláme to někdy vědomě, jindy 
naprosto automaticky. Dělají to i prodejci, aby měli představu 
o tom, jak si stojí v nabídce v porovnání se svými konkurenty. 
Až donedávna si ale všechna svá srovnání museli nechávat pro 
sebe. Svým klientům a zájemcům se nemohli pochlubit, protože 
srovnávací reklama byla zakázaná. To se ale naštěstí změnilo.

I my, když vám nabízíme naše služby, sledujeme ostatní po-
skytovatele. Podobně jako vy, když vybíráte, ke komu se při-
pojit.  Rozhodli jsme se, že vám všem, kteří uvažujete o novém 
připojení k internetu, ulehčíme situaci. Vzali jsme náš nejpou-
žívanější tarif Home, našli odpovídající produkty u konkurence 
a spočítali náklady na připojení. Výsledky našeho srovnání na-
jdete na poslední straně tohoto zpravodaje. Rovnou vám ale 
mohu říci to, co už víme a co se dozvíte i vy: Ano, jsme opravdu 
nejvýhodnější. Na trhu není lepší nabídka než ta naše.

Když už jsme u toho srovnávání, víte o tom, že často volající 
organizace v regionu, jako jsou školy, lékaři, obecní úřady, po-
stupně přecházejí s pevnými telefonními linkami k nám? A víte, 
že pokud si na svém připojení k internetu zřídíte telefonní pří-
pojku DOBNET Pevná linka, budete jim volat zdarma? A víte, 
že měsíční paušál budete mít také zdarma? Za kolik nyní voláte 
v rámci regionu? A za kolik byste mohli volat mimo něj? S tímto 
srovnáním vám rádi pomůžeme v naší informační kanceláři.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

ZÁMĚR ZBAVIT PRAHU KAMIONŮ NEVYŠEL 
Pražský magistrát přišel před několika měsíci s plánem zaká-

zat kamionům vjezd do města. 
Desetitisíce jich měly zmizet z hlavních pražských tepen. Pra-

ha chtěla u sjezdů z dálnic D1 a D11 umístit zákazové cedule 
a další informativní značky navádějící je k objíždění. Chtěla tak 
zabránit v další cestě do města kamionům, které Prahou jen 
projíždějí. Záměr odhlasovalo zastupitelstvo v březnu a předa-
lo ho na Ministerstvo dopravy ČR.

Na ministerstvu se celá záležitost zadrhla. Úřad umístění ne-
povolí, pokud nebude zároveň uzavřena dohoda se Středočes-
kým krajem. Kraj ale ústy své mluvčí opatření odmítl, minimálně 

do doby, než bude dokončen Pražský okruh. Podle něj nelze 
řešit problémy Prahy na úkor středních Čech. 

I když Praha na svém území cedule instaluje, nebudou mít 
valný smysl. Aby byly účinné, musely by být dál od města, 
na území Středočeského kraje. (jm)

KLIMATIZOVANÁ TRAMVAJ VYRAZILA NA KOLEJE 
Horko a dusno, které dosud panuje v pražských tramvajích, 

možná vezme za své.

Na koleje vyrazila v rámci zkušebního provozu první tramvaj 
vybavená klimatizací. Pražský dopravní podnik chce klimatiza-
ci postupně nasadit do nových vozů ForCity.

 Pokud zkoušky dopadnou dobře, mohly by takto vybave-
ných tramvají do šesti let jezdit po Praze na dvě stovky. (jm)

PRAHA ZAVÁDÍ NOVÉ JÍZDENKY
Hlavní město nechalo vytisknout novou sadu bezpečnějších 

kuponů MHD. 

Od těch starých, které se v posledních měsících začaly masově 

padělat, se liší  vylepšenými bezpečnostními prvky: hologramem, 

QR kódem, průsekem či speciálními chemickými barvami. Jíz-

denky vytiskla státní tiskárna cenin a byly levnější než dosavadní 

druh, jenž vzešel z podezřelé zakázky Dopravního podniku. Stá-

vající jízdenky, které jste už nakoupili, zůstávají v platnosti. (jm)

VOLBY V LETECH
Poté, co se v Letech v lednu rozpadlo zastupitelstvo, bylo jasné, 

že nové volby se budou konat v létě. Termín je určen na sobotu 

14. července. Již 9. května byly podány dvě kandidátky – nezá-

vislí kandidáti s názvem Lety sobě a kandidátka ODS a nezávislí.

Lety sobě budou představovat svůj program v pátek 22. červ-

na od 18 hodin v letovském pivovaru. Kandidáti za ODS a ne-

závislé si zvolili stejné místo, ale o týden později, 29. 6. (mn)

TOMÁŠ KLUS VYSTOUPÍ V ŘEVNICÍCH 29. 6.
Jedinečný koncert Tomáše Kluse zajistila ve svém programu 

Porta. Už ve svůj zahajovací den, v pátek 29. června, vytahuje 
z rukávu eso v podobě jednoho z nejoblíbenějších zpěváků – 
sympatického Tomáše Kluse. Jaký další program Porta nabízí, 
se dozvíte na str. 10. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Ilustrační foto Zdroj: idobnet.cz

Tramvaj ForCity Zdroj: dppraha.cz
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ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ OTEVŘE PO REKONSTRUKCI 
Už na začátku června se návštěvníkům otevře zrekonstruova-

ný interiér nejvyšší pražské stavby. 
V opravených prostorách bude znovu v provozu restaurační za-

řízení – speciální patro s restaurací, barem a  kavárnou, zaměře-
né na zážitkovou gastronomii. Vstupné se nově bude platit pouze 
za o něco vyšší vyhlídkovou plošinu. Úplnou novinkou bude ex-
kluzivní ubytování, špičkový šestihvězdičkový „one room hotel“ 
s jedinečným výhledem přímo z vany a z ložnice. (jm)

PRÁZDNINY V LUMKU PRO MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI
Prázdniny se blíží a my se na ně moc těšíme. Lumek pokra-

čuje opět od srpna na Mořince, kam se mohou zapsat i děti 
z okolních školek, kde v tuto dobu mají zavřeno.

Nicméně máme připravený program i na červenec ve formě 
příměstského tábora pro předškoláky a pro mladší školáky. Tak 
jako každý rok vás zveme, abyste s námi prožili aktivní prázd-
niny! (více na www.ilumen.cz)

V průběhu června u nás probíhají zápisy na léto i na příští škol-
ní rok. Děti i rodiče mají možnost nahlédnout, jak práce ve třídě 
probíhá. Mohou se do denního programu zapojit nebo jen tak při-
hlížet, pohrát si s hračkami i zasednout s „velkými“ dětmi ke stol-
kům se svačinou. Zápis i samotná adaptace dítěte jsou vedeny 
tak, aby zvykání na nový kolektiv i neznámé prostředí probíhalo 
co nejpřirozeněji. Přijďte si to také vyzkoušet! Lumek, o. s.

SVINAŘSKÉ ŘETĚZENÍ
Srdečně vás zvu 2. a 3. června na zámek Svinaře, kde se bude 

konat Svinařské řetězení, 9. ročník fóra tradičního a uměleckého 
kovářství s bohatým doprovodným programem. Pokud chcete 
vidět kovářské mistry a mistry práce s kovem vůbec, například 
platnéře, pregéře, podkováře, pasíře, nožíře, šperkaře, zlatníky 
a další naše i zahraniční mistry, zavítejte k nám o tomto víkendu.

Dech beroucí výstavy kovářských uměleckých děl, naučné 
ukázky kovářských technik a předvádění „obouvání“ koní dopl-
ní výstavy obrazů, fotografi í, soch a loutek 15 našich předních 

výtvarníků a umělců. Vernisáž této velice zajímavé akce s ná-
zvem Sraz třídy bývalých žáků sochařské školy v Hořicích se 
koná v sobotu od 15:00 hodin. Pro děti je připraven zámecký 
park plný her a soutěží. Nově se v programu objeví i orientační 
závody robotů a nebudou chybět ani oblíbené projížďky důlním 
vláčkem. K pohodě pak zahraje skupina Confl uence, zatančí 
břišní tanečnice a z nádvoří dokonce odstartuje balon.

Řetězení na zámku Svinaře je kouzelný svět, kde můžete pří-
jemně prožít celý den. Jirka Nosek, www.svinare.com

MUZIKÁL AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ OPĚT V LESNÍM DIVADLE 
I letos bude v řevnickém Lesním divadle „strašit“. Na přelomu 

května a června se sem vrací úspěšný muzikál Ať žijí duchové 
v nastudování místních dětských souborů, lidové muziky No-
tičky a taneční skupiny Proměny. Spolu s místními divadelními 
nadšenci sehrají oba soubory představení dle scénáře Zdeňka 
Svěráka, Jiřího Melíška a Oldřicha Lipského 31. května a 1. a 2. 
června od 19 hodin a poté i v neděli 3. června od 17 hodin.

V hlavních dětských rolích se opět představí Notičky. Diana 
Šeplavá jako Leontýnka a Václav Heřman jako Jenda Dlouhý, 
titulní dospělou úlohu rytíře Brtníka z Brtníku ztvární Alexandr 
Skutil. Chybět nebudou trpaslíci, kouzla a čáry a samozřejmě 
písničky v podání divadelního orchestru řízeného vedoucí Noti-
ček Lenkou Kolářovou. Větší děti z Proměn doprovodí písničky 
v originální choreografi i Jana Martínka, který pro představení 
rovněž upravil hudbu Jaroslava Uhlíře.

Část výtěžku z představení v režii Jana Flemra poputuje na kon-
to Občanského sdružení Náruč – stejně jako loni, kdy „duchové“ 
věnovali na dobročinné účely přes 50 000 korun. J. F.

CO PŘINESE REKONSTRUKCE TRATI 
Smutné prvenství v celém kraji má železniční trať podél Be-

rounky – je v bezkonkurenčně nejhorším stavu. Její rekonstruk-
ce začne už příští rok a hotovo má být v roce 2016. Dlouho 
odkládaná stavba nakonec proběhne velmi rychle, a to kvůli 
čerpání evropské dotace. Předstihové práce, tedy rekonstruk-
ce trati přes Rudnou, která bude po dobu oprav sloužit pro 
objezdy některých rychlíků, už začaly.

Jak bude trať podél Berounky vypadat, řeší v těchto týdnech 
Správa železniční dopravní cesty. Ve hře jsou celkem tři va-
rianty – minimalistická, při níž se opraví jen to nejdůležitější 
a na trati bude zavedeno nové zabezpečovací zařízení, dále 
maximalistická, zahrnující kompletní obnovu železničního svrš-
ku a odstranění všech úrovňových křížení se silnicemi, a ko-
nečně kombinace obou variant.

Zatímco minimalistická varianta přijde přibližně na čtyři miliar-
dy, maximalistická na trojnásobek. Při opravách čeká cestující 
zásadní omezení provozu, především kvůli rekonstrukci mostu 
mezi Všenory a Černošicemi.

Po opravě budeme do Prahy cestovat o devět minut rych-
leji, diskutuje se dokonce  o vzniku nových zastávek, napří-
klad v Letech. K nástupištím na nádražích už se nebude chodit 
po kolejích. (jm)
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Ilustrační foto Zdroj: idobnet.cz

Žižkovská věž Zdroj: cs.wikipedia.org
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

FUTSAL TJ SOKOL 
DOBŘICHOVICE

V dubnu se Dobřichovičtí 
setkali ve třetím kole krajské-
ho přeboru s Velteží a byl to 
vyrovnaný boj. Pro Dobřicho-
vice skončil těsnou prohrou 
4 : 6. Minulý pátek 25. 5. 2012 
se odehrálo čtvrté kolo zápa-
sů. TJ Sokol Dobřichovice se 
utkal s AC Arsenal Benešov. 
Arsenal hraje v divizi o tří-
du výš než TJ Sokol, který 
se v této sezoně probojoval 
do kraje. Konečný výsledek 
po velmi zajímavém a fyzicky 
náročném utkání byl 7 : 3 pro 
AC Arsenal  Benešov, jenž se 
však dopouštěl mnoha fau-
lů a chyb. Dobřichovičtí díky 
velmi dobré technice dostá-
vali tento zápas do vyrovna-
ných situací. 

FOTBAL MUŽSTVA B, TJ 
SOKOL DOBŘICHOVICE

Již čtyři kola před koncem 
sezony se schyluje k legen-
dárnímu postupu mužstva B 
Sokola Dobřichovice ze čtvr-
té třídy do třetí. Dobřichovičtí 
hráli na půdě Dolních Břežan B 
v neděli 27. 5. 2012, a pokud 
zvítězili, sdělí vám to sami 
na posledním zápasu, kte-

rý proběhne 16. 6. 2012 od 
16 hodin na domácí půdě So-
kola Dobřichovice. Po jeho 
skončení se bude konat roz-
lučka spojená s oslavou mož-
ného legendárního postupu. 
Pozváni jsou starší fotbalisté 
a všichni, kteří rádi podpoří 
a vzápětí s mužstvem B osla-
ví zajímavý konec sezony. 
V případě výhry získají Dob-
řichovice na oslavu sud piva. 
Za celý tým vás zve Jakub 
Halenka.

REBELKY O. K. OPĚT 
V AKCI

V sobotu 19. 5. 2012 se 
v řevnickém Lidovém domě 
konal 17. ročník Tipsport Press 
Cupu (turnaj sportovních novi-
nářů v tenisu). Součástí této 
akce bylo i večerní vystoupení 
Rebelek O. K., po němž ná-
sledoval velký zasloužený po-
tlesk. Další veřejné představení 
Rebelek proběhne tuto neděli 
3. 6. 2012 od 15 hodin v řev-
nickém kině. Pokud chcete 
vidět rozzářené dětské tváře, 
rychle se pohybující švihadla 
a vypilované kreace taneční-
ků mnoha věkových kategorií, 
jste srdečně zváni.

Jaromír Horáček

Tancují pro radost a svá vystoupení vybrušují do stále 
zajímavějších sestav: Rebelky O. K. S futsalem se podí-
váme na krajský přebor a s fotbalovým béčkem může-
me společně oslavit zakončení této zajímavé sezony.

ROTACE NEJEN PRO 
GOLFISTY A TENISTY

Začalo nám teplé a sluneč-
né počasí a mnozí z nás vyra-
zili za sportovními aktivitami 
ven. Všiml jsem si, že znač-
ná část sportovců, kteří přes 
zimu trénují ve fi tness cent-
rech, se při cvičení často za-
měřuje pouze na jednu rovinu 
pohybu, a to především pře-
dozadní (např. oblíbené zkra-
covačky nebo sedy a lehy). 
Následkem je nedostatečné 
rozvinutí svalů potřebných 
k rotačním pohybům. 

Mnoho sportů, i rekreač-
ních, se odehrává ve třech 
rovinách pohybu, a proto 
je rozvoj všech těchto rovin 
esenciální. Jelikož veškerý 
pohyb vychází ze střední čás-
ti, tzv. Core svalů, ukážeme si 
dnes cviky, které nám pomo-
hou tuto oblast rozvinout. 

Ocení je nejen golfi sté 
nebo tenisté, jimž tyto cviky 
nepochybně zlepší výkon-

nost a pomohou předcházet 
různým zraněním, ale každý, 
komu není pohyb cizí. 

V dnešním článku si také 
představíme velice oblíbe-
nou a někdy opomíjenou 
pomůcku, tzv. medicine bal-
ly neboli medicinální míče. 

Rotace s medicine ballem vsedě:
Sedneme si na zem. Nohy mají v kolenou 90° úhel a paty 

jsou na zemi. Mírně se zakloníme a uchopíme medicine ball 
do rukou. Pak vykonáme rotaci tak, že se míčem dotkneme 
podlahy na každé straně. Pohyb opakujeme 20x.

Rotace s medicine ballem vestoje:
Uchopíme medicine ball a postavíme se do vzpřímené polo-

hy. Zatneme břišní svaly a vykonáme rotaci z jedné do druhé 
strany. Pohyb opakujeme 20x. Jiří Jelínek
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J&M Festoyer
Cateringové služby, příprava jídel a pokrmů

Rauty • Oslavy • Svatby • Zahradní párty • Grilování 

Mobilní kuchař
Bc. Jaromír Horáček

catering service
+420 774 815 744 • Jaromir@festoyer.cz

www.festoyer.cz
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Máte velmi široký repertoár 
– pro malé i velké poslucha-
če, mladé i ty starší, hrajete 
sám nebo s kapelou. Komu, 
co a s kým hrajete nejraději?

Ať s Hop Tropem, s Partou, 
se Slunečnem, s Redlem a Ja-
nouškem, s Radimem Zenklem 
či sám, hraji vždycky s maxi-
málním nasazením a rád. Mož-
ná proto mne to nikdy neomr-
zelo. A množství toho hraní 
se liší podle zájmu poslucha-
čů a času kolegů, se kterými 
hudbu provozuji. Neumím říci, 
že s někým hraji nejraději. Na-
konec, zahrát si mohu přece 
i s rádiem v obýváku.

Možná málokdo ví, že jste 
začínal na akordeon. Zahra-
jete si ještě někdy na tento 
nástroj?

Na akordeon občas vzpome-
nu v našem nahrávacím studiu. 
Většinou tehdy, když tak trochu 

nevím, co s aranží skladby. 
A když ji nezachrání akordeon, 
tak mandolína určitě.

Co vás zavedlo ke kytaře 
a k dalším strunným nástro-
jům? Který z nich máte nej-
raději?

Ke kytaře mě zavedl Český 
rozhlas. Jednou jsem jako 
hodně malý kluk seděl v ku-
chyni a z rádia se ozvala kla-
sická kytara. Naježila mi chlu-
py po celém tělíčku a já už 
s určitostí věděl, že na tenhle 
nástroj jednou budu hrát, děj 
se co děj. Dnes mám devíti- 
a osmi- a šesti-, ale i dvanác-
tistrunnou kytaru nebo třeba 
i barytonkytaru. Mám jich ko-
lem dvaceti a každá umí něco 
jiného. A mám je rád všechny. 
Nejvíce však vystupuji s ma-
lou cestovní osmistrunkou 
Matyldou, kterou mi vyrobil 
kamarád z Hop Tropu Láďa 

Kučera. Ta je opravdu k ne-
zaplacení. 

Letos jste již v našem kraji, 
konkrétně v Řevnicích, vystu-
poval. Byl to koncert pro děti. 
V čem je hraní pro nejmenší 
jiné? Vyžaduje jinou přípravu?

Je naprosto jiné než pro do-
spělé. Musíte pomaleji a jed-
noduše mluvit, volit kratší 
a rytmičtější písničky. Je po-
třeba děti takzvaně vtáhnout 
do děje. A moc nepoučovat.

Děti byly nadšené, učitelé 
také. Naplánujete u nás ještě 
letos další koncert – ať sám 
nebo s jednou z vašich kapel?

Rád bych na podzim v Řev-
nicích zahrál s Hop Tropem. 
Řevnické kino je úžasné svou 
akustikou. Ale záleží to i na tom, 
jestli se s nějakým pořadatelem 
dohodneme.

Letos skončila nebo ales-
poň přerušila dlouholetou 
a nepřetržitou linii konání 
řada letních festivalů. Dů-
vodem byl především ne-
dostatek fi nancí, sponzorů. 
Skončila Zahrada i vaše Mu-
zika. Myslíte, že se příští rok 
zablýskne na lepší časy?

Já dělám nový festiválek 
už letos ve Starém Plzenci 
na hradě Radyni. Uskuteč-
ní se první víkend v srpnu 
a bude se jmenovat Samso-
nova Rádiovka. I proto, že ho 

se mnou dělá naše regionální 
rádio Samson. Tak že by se 
už zablýsklo?

Festival Zahrada sice le-
tos nebude, ale připravují 
se Ozvěny Zahrady na září 
(10. 9.) do divadla Járy Cimr-
mana. Zahrajete si tam sám 
nebo dohromady s Janouš-
kem a Redlem, kteří budou 
hosty stejně jako vy?

To záleží na pořadatelích 
a mém času. Zatím se mnou 
o tom nikdo nejednal.

Na festival Porta do Řevnic 
přijedete společně s kapelou 
Hop Trop. Co připravujete?

Hop Trop zahraje průřez 
dvaatřicetiletou tvorbou. A to 
v původním složení včetně 
zvukaře. A hlavně zahrajeme 
písničky, které už zlidověly, 
takže si je lidé budou moci 
zazpívat s námi.

Vaše vystoupení je pláno-
vané na neděli 1. 7. Bude-
te před Hodinou H jakousi 
třešničkou na dortu. Vy-
stoupíte i v hodině Hvězd?

Jestli budeme tou třešničkou, 
necháme na posouzení poslu-
chačům. A v Hodině H asi vy-
stoupím sólově, protože mám 
k experimentům velice blízko. 
Co zahraji za píseň,  si nechám 
ještě projít hlavou. Ale ani In-
ternacionála, ani Píseň práce 
to zřejmě nebude. (bt)
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ROZHOVOR

Jaroslav Samson Lenk, původním jménem Jaroslav 

Lenk, je český folkový a trampský zpěvák, kytarista, textař, písničkář. Je bý-

valým členem folkové skupiny Máci (1976–1993), členem trampské sku-

piny Hop Trop (od roku 1980) a kapelníkem své skupiny Samson a jeho 

parta (od roku 1993). Je držitelem několika Port. Do jeho tvorby patří mimo 

jiné i dětské písně k večerníčkům (Madla a Ťap, Vydrýsek, Méďové atd.). 

Jaroslav Samson Lenk přijal v květnu pozvání do Řev-
nic, kde vystoupil před dětmi zdejších mateřských 
a základních škol s repertoárem složeným z písniček 
ze známých večerníčků o zvířatech velkých i malých. 
Tak jsme se rovnou domluvili, že ho také vyzpovídám.

S NÍ PŘIJEDE I NA PORTU 
DO ŘEVNIC

SAMSON SAMSON 
VYSTUPUJE VYSTUPUJE 
NEJRADĚJI NEJRADĚJI 
S MATYLDOUS MATYLDOU
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LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA 2012

Program nabídne přehlídku 
titulů tří divadelních soubo-
rů: brněnského Divadla Husa 
na provázku, pražského Dej-
vického divadla a jihočeského 
Kašpárka v rohlíku.

❚ 25. 8.
Divadlo Husa na provázku 
Lásky jedné plavovlásky

❚ 26. 8.
Divadlo Husa na provázku
Romeo, Julie a já

❚ 28. a 29. 8.
Dejvické divadlo
Dealers’s Choice

❚ 30. a 31. 8.
Dejvické divadlo
Ucpanej systém

❚ 1. 9.
Kašpárek v rohlíku
divadelní představení pro děti

V následujících třech letních 
vydáních DOBNET zpravo-
daje vám přineseme rozho-
vory s herci nebo  režiséry tří 
divadelních souborů, které 
na festivalu vystoupí. První 

je povídání s uměleckým šé-
fem a režisérem Divadla Husa 
na provázku  Vladimírem Mo-
rávkem.

Poprvé jste se na Lesních 
slavnostech divadla před-
stavili loni s hrou Prase 
aneb Václav Havel’s Hunt 
for a Pig. Jak jste se k to-
muto neznámému Havlovu 
textu dostal a proč jste se 
rozhodl jej inscenovat?

My jsme se v takovém tro-
chu fanfarónském gestu roz-
hodli přehrát celé dílo Václava 
Havla. Tato montáž pak do-
stala jméno Cirkus Havel, le-
tos v létě ho tři týdny hrajeme 
v Avignonu, panu Václavovi 
na počest.

V  rámci všeho toho studo-
vání nejtajnějších Václavových 
textů jsme objevili i tento. Text 
záhadný, protože nezařazený 
do sebraných spisů V. H., ale 
osvěžující, prostořeký, vtipný 
a očistný. 

Soubor Divadla Husa 
na provázku se na Lesních 
slavnostech divadla obje-
ví letos již podruhé. Vedle 
představení Romeo, Julie 
a já v režii Jiřího Jelínka to 
bude hra Lásky jedné pla-
vovlásky ve vaší režii. Čím 
vás přitahují 60. léta, když 
jste se sám narodil v jejich 
polovině? 

Byla to léta naivity. Jako když 
vám je sedmnáct a všech-
no víte, všemu rozumíte, 
na všechno si troufáte. Musel 
to být fascinující švunk, když 

tou telecí dospělostí procházel 
celý národ současně...

Lásky jedné plavovlásky 
jsou již vaším druhým „for-
manovským“ představením 
(vedle adaptace Hoří, má 
panenko). Viděl Miloš For-
man alespoň jednu z těch-
to dvou adaptací? A pokud 
ano, jak se mu líbila?

Miloš Forman byl právě 
na Láskách. Zrovna nedávno 
nám psal, že si na to dodnes 
živě vzpomíná. A smál se, 
po představení seděl s námi 
na Brblovně a pak nám řekl, že 
jen tudy vede cesta: vyprávět 
příběh po svém, ne citovat, ale 
v obdivu ho celý klidně obrátit 
vzhůru nohama, pak zase po-
skládat, v lásce a po našem...  
Ta jeho velkorysost nás kaž-
dopádně okouzlila a vyzna-
menala.

Kapacita i dispozice Les-
ního divadla jsou odlišné 
od kamenných divadel. Mu-
sel jste samotnou hru nějak 
upravovat, přizpůsobovat 
místním podmínkám? 

To jistě bude potřeba. Ale 
stejně jako loni to znovu rádi 
uděláme. Vždyť srpnové dny 
jsou tak teplé,  noci tak vo-
ňavé, je hezké brát si práci 
do přírody...

Vedle divadla se režij-
ně věnujete i fi lmu. Hned 
za svůj první snímek Nuda 
v Brně jste dostal Českého 
lva a vlastně jste objevil  
herce Jana Budaře. Obsa-
dil jste jej i do fi lmu Hru-
beš a Mareš jsou kamarádi 
do deště. Chystáte společ-
ně další fi lm či nějaký jiný 
projekt? 

Ano, chystáme. Bude se 
jmenovat Krasoplavci a měl by 
pojednávat o tom, co mužům 
zbývá. Měla by to být zase 
komedie „navzdory osudu“, 
protože, jak říká Budař, na pe-
simismus není čas.

Více informací o divadelním 
festivalu Lesní slavnosti divadla 
se dočtete na webových strán-
kách www.divadlovlese.cz. 
Jste srdečně zváni!

Jiří Š. Cieslar

Již tradiční divadelní festival pod širým nebem 
Lesní slavnosti divadla se letos uskuteční od 25. 8. 
do 1. 9. 2012 v oblíbeném prostředí Lesního divadla 
v Řevnicích. 

ROZHOVOR S VLADIMÍREM MORÁVKEM NEJEN O FESTIVALU

LESNÍ
Slavnosti
Divadla
2012

Vladimír Morávek Autor: Robert Vlk

Zelená ulice, rodinný dům 5KK s rohovou terasou, pozemek 900m, 4 ložnice, 2 koupelny, předsíň, kuchyně, 
jídelna, obývací pokoj, 3x parkovací místo na parcele, pergola. Cena prodeje 10,5mil Kč

Pěší dostupnost do centra, vlak, 
na nákupy, školy (vše do 10 min).

Nabízím možnost výměny
Požaduji doplatek  min. 3,5mil. Kč

Nabídněte
Cena vaší nemovitosti do max.7mil Kč
Nejlépe lokality Dobřichovice, Černošice, 
Řevnice a blízké okolí
T. 602 327 191 | E. altmanova.radka@seznam.cz Obývací pokoj Návrh fasády – vizualizace

VÝMĚNA NEBO PRODEJ RD DOBŘICHOVICE

inzerce
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Všeradice se od doby staros-
tování pana Bohumila Stibala 
mění z typicky zemědělské ves-
nice v obec nabízející pravidel-
né kulturní programy, výstavy, 
zrekonstruovaný areál zámec-
kého dvora s galerií, hostincem 
i pivovarem, dětské hřiště i mo-
derní sportoviště, jako je mini-
golf nebo do budoucna pláno-
vané wellness centrum.

V těchto dnech se Všeradice 
připravují na velkolepou osla-
vu 750. výročí svého založení. 
Při červnových slavnostech 
bude vesnice se zámeckým 
dvorem vyhlášena hlavním 
sídlem Všeradovy země. Kro-
mě jasného sídelního místa 
bude mít také své ministry, 
mezi nimi se pravděpodobně 

objeví jména Jany Švandové 
jako ministryně kultury nebo 
Slavomíra Lenera na postu mi-
nistra sportu. Program celých 
slavností najdete na str. 9.

Z HISTORIE A ZE 
SOUČASNOSTI

První zmínka o zámeckém 
areálu ve Všeradicích pochá-
zí ze 14. století. Během doby 
jeho existence se velmi často 
střídali majitelé. Při vpádu Švé-
dů do Čech byl vypálen a poté 
několikrát opravován. Majite-
lem byl také rod Schwarzen-
bergů, a to do roku 1924, kdy 
proběhla první pozemková 
reforma. Tehdy byly budovy 
všeradického dvora odprodá-
ny sociálnímu družstvu a po-
zemky rozděleny. Roku 1948 
byl zámek s dvorem zestátněn 
a převeden do správy Státního 
statku Lochovice.

Probíhající rekonstrukce dvo-
ra začala v roce 2008, kdy jej 
odkoupila fi rma SOME CZ, 
s. r. o. „Ze starého kravína jsme 
udělali výrobní halu, ze stodol 
sklady. Bývalá čtyřpatrová 
sýpka byla v dezolátním sta-
vu, a protože je památkově 
chráněná, nedala se nijak 
průmyslově využít. Proto jsme 
ji pronajali občanskému sdru-
žení Všeradova země, které 
tu v roce 2010 otevřelo Galerii 
a muzeum Magdalény Dobro-
mily Rettigové. Ta se totiž pří-
mo v tomto zámeckém areálu 
v roce 1785 narodila,“ říká 
starosta Bohumil Stibal.

 Galerie a muzeum M. D. 
Rettigové mohly vzniknout 
před dvěma lety díky tomu, že 
se zmiňovanému občanskému 
sdružení podařilo za pomoci 

dotačních prostředků z ROP 

zrekonstruovat starý špýchar 

(z německého Speicher, což je 
budova sloužící k uložení vy-
mláceného obilí). V zámeckém 
dvoře se kromě galerie a mu-
zea nachází i expozice české 
vesnice a expozice děl součas-
ných výtvarníků. V koncertním 
sále, který najdete v podkroví 
špýcharu, se pravidelně ko-
nají Zámecké večery – setkání 
se známými umělci. 

HOSTINEC U PANÍ 
MAGDALÉNY 
V ZÁMECKÉM DVOŘE 
VE VŠERADICÍCH

V květnu letošního roku byl 
v areálu zámeckého dvora 
otevřen také hostinec nesou-
cí jméno všeradické rodačky 
a spisovatelky M. D. Retti-
gové. Její jméno nemá hos-
tinec náhodou. Vaří se zde 
totiž podle jejích receptur. 
V netradičním jídelníčku na-
jdete takové lahůdky, jako je 
například biftek  s cibulovou 
marmeládou či argentinský 
roštěnec s hříbkovou nebo 
pepřovou omáčkou, kachna 
se zelím na víně, chlebová 
polévka nebo domácí české 
nudle s mákem. Z dezertů lze 
vybrat třeba netradiční babič-
čin domácí puding. Od červ-

na se v zámeckém pivovaru, 

který je součástí hostince, vaří 

i vlastní pivo – světlý a tmavý 

Všerad. „Podařilo se získat re-

ceptury od vyhlášeného slád-

ka Martina Matušky z Broum, 

který vaří pivo i pro hrad Kři-

voklát. Postupně zaučuje no-

vého sládka,“ říká nadšeně 

třiatřicetiletý Michal Vitner, 

který si restauraci ve vše-

radickém zámeckém dvoře 

pronajímá. V hostinci nabízejí 

i vlastní kořalky – švestkový 

likér Magdaléna, ořechový 

likér Zámecká, medový likér 

s mandlí Dobrota, višňový li-

kér Magdička a Všeradovu 

slivovici a bylinnou.

MINIGOLF, PŮJČOVNA 
KOL I ČTYŘKOLKOVÁ 
DRÁHA

V těsném sousedství restau-
race se nachází minigolfové 
hřiště. Bylo vytvořeno jako od-
dechový park s arboretem. Mů-
žete obdivovat na 1 900 druhů 
keřů a rostlin. Na jaře kvetou 
v areálu o rozloze 5 000 m2 
rododendrony, azalky a bezy. 
Osmnáctijamkové minigolfo-
vé hřiště nabízí návštěvníkům 
také relaxační stezku, která 
slouží zejména dříve naroze-
ným. Zajímavostí je, že hřiště 
získalo certifi kát pro mistrov-
ská utkání, mistrovství České 
republiky i Evropy.

Vyznavači čtyřkolek se 
mohou ve Všeradicích vy-
žít na strojích Viper a Yukon 
na dráze technického charak-
teru v délce 560 m, se šesti 
vlnami a osmi zatáčkami. 

V obci najdete i Muzeum 
pravěku a kamennou louku. 

Všeradice chystají i otevření 
půjčovny kol a v létě pak ví-
ceúčelového hřiště. 
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VŠERADICE OSLAVÍ 750 LET A STAN

Vesnici, kde žije kolem 
pěti set obyvatel, najde-
te na Podbrdsku kousek 
od hlavní cesty z Řevnic 
do Hostomic. Pokud jste 
příznivci jízdy vlakem, 
pak přímo tudy projíždí 
lokálka ze Zadní Třebaně 
do Lochovic. Z oken  je 
úchvatná vyhlídka na ši-
roké údolí mezi kopci. 
Jednou ze zastávek jsou 
právě Všeradice.

p p
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NOU SE SÍDLEM VŠERADOVY ZEMĚ

ZA SMĚLÝMI PLÁNY STOJÍ 
VŠERADOVA ZEMĚ, O. S.

Pane starosto, dovolte mi polo-

žit vám pár otázek, které souvisejí 

s obdobím, kdy jste ve vedení obce 

právě vy, což je posledních šest let, 

a také s dobou fungování občan-

ského sdružení Všeradova země. 

Minulý rok se kolektiv 
šikovných lidí velmi rych-
le ujal pořádání kultur-
ních večerů. Oživil Galerii 
M. D. Rettigové a co čtrnáct 
dní zve zajímavé osobnosti 
na páteční povídání při dob-
rém jídle a pití. Díky těmto 
akcím se Všeradice staly vy-
hledávaným cílem pro strá-
vení příjemných chvil plných 
humoru, ale i zamyšlení se 
spoustou známých a zají-
mavých hostů. Za těmito 
večery stojí také občanské 
sdružení Všeradova země?

Ano, ale dík za aktivity v této ob-

lasti patří hlavně vedoucí galerie 

Ing. Sylvě Škardové.

Ke galerii a k muzeu teď 
nově přibyl zámecký dvůr 
s restaurací a pivovarem. 
Kdo stojí za takovými smě-
lými myšlenkami a plány, 
jak Všeradice kulturně po-
zdvihnout?

Stojí  za nimi občanské sdruže-

ní Všeradova země, samozřejmě 

by nešly realizovat bez podpory 

různých podnikatelských subjek-

tů a dotačních programů. Velice 

dobrá je také spolupráce s obec-

ním úřadem.

Kromě kultury a dobrého 
jídla přibyla také sportoviš-
tě – minigolf patří k těm no-
vějším, dráha pro čtyřkolky 
a obnovené dětské hřiště 

ve Všeradicích už nějakou 
dobu stojí a fungují. Plánu-
jete místní sportovní zázemí 
ještě  nějak rozšířit?

V letošním roce by v zámeckém 

dvoře mělo být otevřeno nové 

tenisové a víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem. Od června 

uvedeme do provozu půjčovnu 

kol. V budoucích letech plánuje-

me otevření sportovního víceúče-

lového centra (posilovna, sauny, 

bazén, masáže, hřiště na squash, 

badmintonový kurt).

Součástí oslav bude jmeno-
vání vlády Všeradovy země. 
Kdo je nominován a čím se 
o nominaci zasloužil?

Účast ve vládě není ani tak za od-

měnu, je to pouze další práce pro 

lidi, kteří se snaží o rozvoj svých 

obcí. Jména členů nové vlády bu-

dou představena až při slavnost-

ním jmenování dne 16. 6. 2012.

Jaký program jste připra-
vili pro oslavy 750. výročí 
založení Všeradic?

Program dvoudenních oslav je 

bohatý. Proběhnou ve dnech 16. 

a 17. června a uvedu jen jejich 

nástin. Součástí budou šermířské 

souboje, koncerty, místní nacvičují 

speciální scénku o vzniku obce, 

v níž  si s nimi zahraje moderátor 

a herec Jan Rosák. Přijedou i kra-

jané z rumunského Gerniku, part-

nerské obce Všeradic. Na osla-

vách bude slavnostně ustanovena 

i hranice Všeradovy země s radou 

ministrů. Adeptkou na ministryni 

kultury je například Jana Švando-

vá, ministrem sportu by mohl být 

Slavomír Lener.

Téma připravila Barbora Tesařová

ŘÍKÁ V ROZHOVORU STAROSTA 
VŠERADIC BOHUMIL STIBAL

Program oslav 750. výročí Všeradic
Sobota 16. června 2012
hostinec Na Růžku, hřbitov, zámecký dvůr

Hostinec Na Růžku
  9:00 Třehusk – staropražská kapela
10:00 Slavnostní schůze k výročí obce
11:00 Průvod k pomníku padlým, na hřbitov a do zámeckého 
 dvora – Domažličanka – krojovaná dechovka z Domažlic
12:00–14:00 Přestávka na oběd pro ofi ciální hosty

Zámecký dvůr
Stylový a historický jarmark, koutek pro děti, skákací hrad, lezecká stě-
na, projížďky na koních, šermířské ležení…
Výstava historické hasičské techniky a staré zemědělské techniky, vý-
stava dokumentů z historie obce…

12:00–12:40 Domažličanka – krojovaná dechovka z Domažlic
12:45–13:00 Okořská garda – vystoupení šermířů
13:10–14:00 Brass Band – dixielandová kapela z Rakovníka
14:10–14:30 Caballos – kaskadéři na koních 
15:00–15:40 Domažlická dudácká muzika
15:45–16:00 Okořská garda – vystoupení šermířů
16:10–16:50 Kapela rumunských Čechů z Gerniku
17:00 Všeradice, Všeradice – komponovaný program na počest

 výročí obce

Neděle 17. června 2012
Vinařice, náves, Všeradice, kostel, náves, hostinec 
Na Růžku, zámecký dvůr, fotbalové hřiště

Všeradice, kostel
  9:00 –10:00 Slavnostní mše svatá

Vinařice, náves
  8:30 Šeucouská muzika – hasičská dechovka ze Skutče
  9:00 Program u pomníku padlým
  9:15 Přesun kolony vozidel a hudby do Všeradic

Všeradice, náves
  9:30 Průvod od čtyřkolkové dráhy na náměstí – hraje
 Šeucouská muzika (prapory, hist. i souč. hasič. vozidla) 
10:30 Hasičské soutěže na návsi + ukázky hasičské techniky
12:45 Průvod z návsi do zámeckého dvora (Šeucouská muzika,
 prapory…)

Všeradice, hostinec Na Růžku
11:00 Slavnostní schůze sportovců

Všeradice, zámecký dvůr
Stylový a historický jarmark, koutek pro děti, skákací hrad, lezecká stě-
na, projížďky na koních, šermířské ležení...

13:00 (po skončení průvodu) – 14.00 Šeucouská muzika
14:10–15:00 Třehusk, staropražská kapela 
15:10–16:00 Country skupina Sedláci, Hatě
16:10 Taneční blok (vinařický hip hop, všeradický step, Chilli
 Boys…)

16:40–17:30
Šporny, country kapela Osov
17:40–18:15
Jan Jícha, kytarový recitál
18:20
Všeradický big beat

Všeradice, hřiště
14:00
Zahájení slavnostního odpoledne
15:00
Zápas místních borců proti někte-
rému ze slavných klubů (resp. proti 
staré gardě některého ze slavných 
klubů)
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TOMÁŠ KLUS V ŘEVNICÍCH 29. ČERVNA

Porta v Řevnicích se díky 
nádhernému prostředí a atmo-
sféře stala bonbonkem mezi 
festivaly a oblíbili si ji nejen di-
váci, ale i sami hudebníci.

Spolu s Tomášem Klusem 
se v pátek  představí i majite-
lé Porty: Přelet M. S. a skvělá, 
mladá a šlapající kapela Blue-
Ground.

V průběhu soboty a nedě-
le vystoupí v Lesním divadle 
také Lenka Filipová, Hop 
Trop, Ivan Mládek, Pavel 
Žalman Lohonka, Jaroslav 
Wykrent, Blue Effect v akus-
tické verzi  a mnoho dalších 

skupin a sólistů, které najdete 
na www.porta-festival.cz.

Letos kvůli fi nancím něko-
lik festivalů skončilo, a tak je 
potěšující, že Porta, která je 
dnes již kultovním festivalem, 
pokračuje v těžké době dál. 

Hlavním mediálním part-
nerem je opět Country rádio 
a portovní dění tradičně nato-
čí Český rozhlas 2.

Zvláštností letošní Porty 
bude nejen Hodina H, kdy se 
na jednom pódiu opět sejdou 
hosté, které jinde pohromadě 
neuslyšíte, ale jedním z hu-
debních dárků bude i nedělní 
vystoupení paní Marty Ku-
bišové, která přijala pozvání  
jako host tria Vokobere.

Diváci se kromě jiného mo-
hou těšit také na nové CD 

Porty a na mnoho soutěží 
o atraktivní ceny.

Stačí přijet do Řevnic po-
slední víkend před prázdnina-
mi. Porta začíná v pátek 29. 6. 
2012 v 18:00 hod.

Vstupenky v předprodeji 
získáte v informační kance-
láři Dobnet nebo například 
v Městském kulturním stře-
disku Řevnice. o. s. Porta

Již podruhé v novodobé 
éře Porty vystoupí Tomáš 
Klus v čarokrásném pro-
středí Lesního divadla. 
Tím otevře 46. ročník ro-
mantického hudebního  
festivalu a vedle dalších 
výjimečných osobností 
se zapíše do úchvatné 
historie Porty.

Sobota 2. 6.
Lety Pirátský dět-
ský den,  RC Leťánek 
a restaurace Na Skal-

kách pořádají pro děti zábav-
né a sportovní hry, diskotéku 
a opékání buřtů u řeky Beroun-
ky, ve 13:00 vystoupí děti z dra-
maťáčku s pohádkovým mu-
zikálem Přátelství, restaurace 
Na Skalkách, od 11:00 hod.

Dobřichovice Stře-
dověké slavnosti, krá-
lovský průvod, pro-

stranství u řeky pod zámkem, 
od 14:00 hod. divadelní před-
stavení Noc na Karlštejně, zá-
mek, od 20:30 hod.

Řevnice Ať žijí ducho-
vé – divadelní předsta-
vení souborů Notičky 

a Proměny, Lesní divadlo, 
od 19:00 hod.

Neděle 3. 6.
Lety Královský průvod, 
náves, od 10:45 hod.

Řevnice Královský průvod (pří-
jezd krále v 11:45), košíkářský trh, 
hudební program, od 10:00 hod.

Hlásná Třebaň Královský prů-
vod, od 14:00 hod.

Karlštejn Královský průvod 
(příjezd krále v 15:30 hod.), bo-
hatý program pro celou rodinu, 
od 10:00 hod.

Řevnice Ať žijí duchové, 
divadelní představení sou-
borů Notičky a Proměny, 

Lesní divadlo, od 17:00 hod.

Sobota 9. 6.
Řevnice Koncert Kaš-
párek v rohlíku, Lesní 
divadlo, od 17:00 hod.

Dobřichovice Farmář-
ské trhy – každou lichou 
sobotu až do konce říj-

na, zámek, od 8:00 hod. 

Karlík Koncert Cemba-
listka Sylvie Georgieva, 
doprovod na klavír Jar. 

Šaroun, kostel, od 19:00 hod.

Karlštejn Rockový 
Mazec, autokempink, 
od 15:00 hod.

Neděle 10. 6.
Dobřichovice Vítá-
ní občánků, zámek, 
od 15:00 hod., přátel-

ské popovídání rodičů se za-
stupiteli města, od 16:00 hod.

Pátek 15. 6.
Dobřichovice Leona 
si pospíšila a Nebožka 
pannina matka, před-

stavení Dobřichovické divadel-
ní společnosti, nádvoří zámku, 
od 21:00 hod.

Sobota 16. 6.
Dobřichovice Leona 
si pospíšila a Nebožka 
pannina matka, před-

stavení Dobřichovické divadel-
ní společnosti, nádvoří zámku, 
od 21:00 hod.

Okoř Brána gotiky do-
kořán – středověký den 
na hradě Okoři, od 10:00

Všeradice  Oslavy 750. 
výročí založení obce, 
program viz str. 9

Neděle 17. 6.
Všeradice  Oslavy 750. 
výročí založení obce, 
program viz str. 9

Pondělí 18. 6.
Všeradice Zahájení 
ART sympozia, potrvá 
do 24. 6., vernisáž 23. 

6., od 17:00 hod.

Pátek 22. 6.
Řevnice Koncert Kaš-
párek v rohlíku, Lesní 
divadlo, od 17:00 hod.

Sobota 23. 6.
Dobřichovice Farmář-
ské trhy – každou lichou 
sobotu až do konce říj-

na, zámek, od 8:00 hod. 

Karlík Koncert Stani-
slava Mihalcová (so-
prán) a Otakar Hájek 

(klarinet), doprovod na  kla-
vír Jaroslav Šaroun, kostel, 
od 19:00 hod. 

Mníšek pod Brdy Slav-
nosti vína, amfi teátr 
u hostince Káji Maříka, 

od 10:00 hod. 

Neděle 24. 6.
Dobřichovice Svato-
jánské divadelní slav-
nosti, od 13:30 hod. 

Bob a Bobek, králíci z klobou-

ku, pohádka, divadlo Špílberg, 
od 15:00 hod., představení 
Malý princ dětského dramatic-
kého souboru Kukadýlko, park, 
od 17:30 hod.

Pondělí 25. 6.
Dobřichovice Pohád-
ka Malý princ – před-
stavení dětského dra-

matického souboru Kukadýlko 
při ZŠ a DDS Dobřichovice,  
zámek, od 19:00 hod. 

Středa 27. 6.
Dobřichovice Pohád-
ka Malý princ – před-
stavení dětského dra-

matického souboru Kukadýlko 
při ZŠ a DDS Dobřichovice,  
zámek, od 19:00 hod. 

Pátek 29. 6.
Řevnice Porta, kon-
certy Tomáše Kluse, 
skupin BlueGround, 

Přelet M. S. aj., Lesní divadlo, 
od 18:00 hod.

Sobota 30. 6.
Řevnice Porta, hudební dílny, 
soutěž, koncerty Ivana Mlád-
ka, Lenky Filipové, Jaroslava 
Wykrenta, Poutníků aj., Lesní 
divadlo, od 11:00 hod.

Neděle 1. 7.
Řevnice Porta, koncerty D.N.A., 
Ilon Leichtové, Miroslava Paleč-
ka, Jaroslava Samsona Lenka, 
Marty Kubišové aj., Lesní diva-
dlo, od 11:00 hod.

ZA KULTUROU V ČERVNU 

ROCKOVÝ SLUNOVRAT 2012
Festival Rockový slunovrat 2012 pro slané 

děti proběhne od 22. do 23. června. U stano-
vého městečka bude postavena ještě 
jedna menší DJ stage, kde budou účin-
kovat DJs Jägermeisteru.

Na hlavní scéně se začne v pátek 
v 15:45 hod. Možná si říkáte, že je to brzy, 
ale musí to tak být z důvodu nočního kli-
du. Areál je totiž ještě ve městě. Pátek proběhne 
ve stylu indie rocku, world music a punk rocku. 
Nebojte se, zábava po skončení hlavního pro-
gramu zdaleka nekončí, pokračovat se bude až 
do časných ranních hodin s DJs Jägerme isteru.

V sobotu dopoledne vystoupí první kapela 
v 10:00 hod. V průběhu dne bude program do-

plňovat několik kulturních vsuvek. Hlavní 
program bude ukončen jako v pátek, tedy 
ve 22:00. Vystoupí kapely Wohnout, Char-
lie Straight, Pipes and Pints, Sunshine, 
Fast Food Orchestra, Zoči Voči, Status 
Praesents, Check Point nebo Satisfuck-

tion, LUS3, Sek Jsi Bombónky a ska-rockabilly 
Queens of Everything, kteří na tomto festivalu 
vystoupili již minulý rok. Místní regionální kapely 
letos zastoupí Contami Nation a False Hope. Více 
najdete na www.rockovrat.cz. Adam Langr
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INZERCE

Prodej a servis jízdních kol
Půjčovna lyží a snowbordů

GARY FISHER, TREK, AUTHOR a další

široká nabídka dětských kol

Po – zavřeno      Út – Pá 13 – 18      So – 9 – 12.30

Za parkem 968

DOBŘICHOVICE
sídliště za čerpací stanicí

tel./fax: 257 711 218

e-mail: sport.fojt@quick.cz

 Kontejnerová doprava

 Dovoz písku, štěrku a jiných

 materiálu

 Likvidace odpadu

 Směsný stavební a demoliční odpad

 Prodej řeziva

TOMÁŠ DOLEŽAL

www.drevo-dolezal.cz / tel: 777 659 546

 Prodej palivového a krbového dřeva

 Štípané volně ložené – 30cm, 50cm

 Neštípané volně ložené – 30cm, 50cm

 Skládané – 50cm, 100cm

 Dubové masivní špalky

 Třísky na podpal  Pytlované dřevo

Nově otevřen Boutique Romana
s anglickou, italskou, španělskou a ostatní módou  
a módními doplňky.

Při nákupu nad 500,- Kč dostanete dárek dle 
vlastního výběru, možnost dárkového balení.
Každý týden nové zboží.

Otvírací doba: Úterý – Pátek 10.00 – 18.00 hodin
 Sobota 09.00 – 12.00 hodin
 Neděle a Pondělí Zavřeno

Kontakt:  Palackého 17, 252 29 Dobřichovice
+420 725 157 009

OTEVŘENO
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ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Vyrábíme teplená čerpadla právě pro Vás

Tepelná čerpadla značek:

  Tepelná čerpadla 
- vzduch/voda

- země/voda

- voda/voda

  Solární kolektory

  Klimatizace

  Komplexní energetická řešení

  Návrh systému vytápění

  Kombinace zdrojů tepla

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Cena od 65.000 
K

č 
b

ez
 D

PH

dodávka do 1
4 

dn
ů

Econo AIRFLOW  HiEcono AIRFLOW  Power AIRFLOW

4uTherm-88x130mm.indd   1 01.03.12   10:56
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TIP NA VÝLET

První zmínka o gruntu 

č. p. 8 je z urbáře panství 

zbirožského z roku 1651

Jen výjimečně objevíme lido-
vou stavbu, kde se jen necha-
lupaří nebo jež není zcela opuš-
těná, ale v níž se normálně žije. 
V  Olešné najdeme to, co se 
kvůli času, pohodlnosti a někdy 
i lhostejnosti ze středočeských 
vesnic dávno vytratilo. 

Tato podbrdská obec zůstá-
vá trochu stranou turistické 
pozornosti. Přesto skrývá ta-
jemství přímo ve svém středu. 
V centru typické středověké 
kolonizační vesnice objevíme 
čtvercovou travnatou náves 
se zaoblenými rohy, umís-
těnou na svahu s řídce roz-
hozenými stromy a ze všech 
stran hustě obestavěnou 
usedlostmi, jejichž tvářnost 
se za dlouhá staletí měnila 
jen ojediněle. Uprostřed ná-

vsi nechybí klasický typ pod-
brdské kapličky se stanovou 
střechou krytou šindelem, 
k níž byl roku 1841 postaven 
litinový kříž z komárovské li-
tiny. Stalo se tradicí, že se 
před kapličkou konávají svat-
by, a také se u ní každoroč-
ně scházejí účastníci poutní 
slavnosti ve Svaté Dobrotivé. 

NEPŘEHLÉDNĚTE
Mezi nejcennější stavby patří 

usedlost č. p. 12, k níž patří i vý-
měnek č. p. 101 – obě chalupy 
najdeme na severozápadním 
okraji návsi. Dendrochrono-
logické průzkumy ukázaly, že 
nejstarší trámy zdejších staveb 
pocházejí z období kolem roku 
1720. Dalšími cennými objek-
ty v centru obce jsou i č. p. 1, 
č. p. 7 a č. p. 8, v chalupářské 
„čtvrti“ na okraji vsi pak stavení 
č. p. 20, 21, 23 a 66. Neméně 
ojedinělý je soubor hospodář-
ských staveb. V usedlostech 
č. p. 2, 5 a 37 se dochovaly 
roubené stodoly, ve dvorech 
usedlostí č. p. 21 a 37 roube-
né komory a v č. p. 10 a 12 
rámové kolny. Velmi působivá 
je také souvislá řada stodol 
na jižních humnech vesnice.

Je zvláštní, proč se zrov-
na této obce příliš nedotkla 
modernizační mánie: snad 
sehrála svoji roli její jistá izolo-
vanost a odříznutí od hlavních 

cest. Mimochodem, dodnes 
na odbočce k Olešné z hlav-
ní silnice od obce Zaječov 
do Kařezu její jméno chybí, 
spoléhejte proto na mapu. 

KLENOT OLEŠNÉ
Jádrem a pravým kleno-

tem obnovy Olešné je statek 
U Nováků, který před deseti 
lety zakoupil Jiří Klimeš, zba-
vil ho nevhodných novodo-
bých úprav a probudil poměr-
ně rozsáhlý areál do někdejší 
krásy. Nezůstal jen u toho: 
obnovil i stavby z jiných re-
gionů středních Čech, které 
byly v minulosti nenávratně 
poškozeny a určeny k demo-
lici. Přemýšlel, že je znovu 
postaví, potom ale našel jiné 
řešení. Jak sám říká: „Pře-
nesli jsme do areálu našeho 
statku velkou roubenou sto-
dolu z Bratronic u Kladna, 
na kterou již byl vydán demo-
liční výměr. Poté následoval 
přesun rámové kolny z Křeší-
na, jejíž celý štít se podařilo 
převézt kompletně v jednom 
kuse. Posledním transferem 
byl v loňském roce malý špý-
char z obce Cekov. Mimo to 
se nám podařilo vyčistit zde 
na dvoře dva krásné venkovní 
kamenné sklepy a osmnáct 
metrů hlubokou vyzděnou 
studnu s dřevěným rumpá-
lem. Výhledově chceme zalo-
žit a pěstovat pravou selskou 
zahradu s původními stromy, 
zeleninou a bylinami. Ale bez 
pomoci, organizační i fi nanč-
ní, kterou nám poskytly kraj-

ské orgány, by vše šlo mno-
hem pomaleji.“ 

Podle plánu zde vznikne In-
formační centrum Brdy, po-
skytující služby a materiály 
turistům a cyklistům; podkroví 
stodoly bude adaptováno jako 
prostor pro galerii, výstavy, be-
sedy a naučné pořady o příro-
dě a památkách regionu, o li-
dové architektuře a tradičních 
zvycích. Mlat stodoly, již dnes 
s dokořán otevřenými vraty, 
slouží jako jeviště pro předsta-
vení ochotnických divadelníků.

Zájemcům o návštěvu zdej-
šího jedinečného a půvabného 
skanzenu, jehož interiéry jsou 
přístupné po domluvě s maji-
telem panem Jiřím Klimešem 
(www.novakuvstatek.cz), do-
poručujeme za pomoci mapy 
nebo navigace GPS vyhledat 
i další málo známé cíle, na-
příklad Muzeum podbrdského 
železářství v Komárově, jedi-
nečný areál starého, ale funkč-
ního hamru v obci Dobřív (asi 
10 km směrem na Rokycany) 
či nově opravenou kapli sv. 
Vojtěcha nad městečkem Mý-
tem s nádherným výhledem 
do širokého okolí. 

Podle rukopisu připravované 
knižní novinky Otomara Dvo-
řáka Tajemná místa Podbrd-
ska – Hořovicko, Zbirožsko, 
Cerhovicko volně připravila 
a exkluzivně pro časopis vy-
fotografovala Marie Holeč-
ková. Kniha vyjde počátkem 
července 2012, informace 
a prodej v pobočce DOBNET 
Dobřichovice.

Pojďme se tentokrát vydat za památkami, které nám 
připomenou kouzlo starých časů a prostého půvabu li-
dových staveb. Že jich je ve středních Čechách jako šaf-
ránu? Přesto se schýlené dřevěnky leckde zachovaly.

ZACHRÁNĚNÉ USEDLOSTI
NA PODBRDSKU

UTAJENÁ OBEC OLEŠNÁ 

Interiér Autor: Jiří Klimeš

Rekonstrukce památkově chráněného statku z poloviny 18. století trvala novému majiteli panu Jiřímu Klimešovi více než deset let
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DOBŘICHOVICKÉ 
DIVADELNÍ 
SLAVNOSTI 2012
pořádá DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST a Město Dobřichovice 

ČERVEN 
 1. 6. NOC NA KARLŠTEJNĚ 

muzikál Poberounské divadelní společnosti, 
zámecké nádvoří, 20:30; součástí představení 
je koňská show kaskadérské skupiny CABALLOS

 2. 6. NOC NA KARLŠTEJNĚ
muzikál, zámecké nádvoří, 20:30

 15. 6. LEONA SI POSPÍŠILA 
  A NEBOŽKA PANINA MATKA

dvě komediální aktovky G. Feydeaua, 21:00

 16. 6. LEONA SI POSPÍŠILA 
  A NEBOŽKA PANINA MATKA

dvě komediální aktovky G. Feydeaua, 21:00

 24. 6. SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST

 13:30 BOB A BOBEK
pohádka Divadla Špílberg, 
zahrada MŠ Dobřichovice

15:00 CHŮDADLO 
zábavné odpoledne pro děti, zahrada MŠ

17:30 MALÝ PRINC
představení dětského souboru KUKADÝLKO 
při ZŠ a DDS Dobřichovice, dobřichovický park, 
v případě nepřízně počasí sál Dr. Fursta

20:00 RAPUBLICA a spol
koncert a HAPPENINGOVÁ SHOW studentů 
z DAMU, dobřichovický park

21:15 OHŇOVÁ SHOW CHŮDADLO
dobřichovický park

26. 6. MALÝ PRINC
představení dětského souboru KUKADÝLKO 
při ZŠ a DDS Dobřichovice, 19:00, sál zámku 

27. 6. MALÝ PRINC
představení dětského souboru KUKADÝLKO 
při ZŠ a DDS Dobřichovice, 19:00, sál zámku 

 ČERVENEC
 7. 7. ZVONOKOSY

muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 8. 7. ZVONOKOSY 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 10. 7. ZVONOKOSY 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 12. 7. ZVONOKOSY 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 13. 7. ZVONOKOSY 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 20. 7. SVĚTÁCI - DDS
muzikál,  zámecké nádvoří, 21:00

 21. 7. SVĚTÁCI
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 22. 7. SVĚTÁCI 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 26. 7. SVĚTÁCI 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 27. 7. SVĚTÁCI
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

 28. 7. SVĚTÁCI 
muzikál, zámecké nádvoří, 21:00

Podrobný program, informace 
o vstupném a anotace k jednotlivým 
představením na stránkách 
www.divadlodds.cz.
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 RYBÁŘ
Rybář se chlubil úlovkem: Chytil jsem třikrát více karasů než štik 
a k tomu ještě čtyři candáty. Dohromady jsem chytil dva tucty 
ryb. Kolik rybář chytil karasů a štik?

 HODINY
Babiččiny hodiny se předcházejí o 20 sekund za jednu hodinu. 
V poledne 1. 1. 2011 jsme na nich nařídili přesný čas. Kdy nej-
dříve hodiny opět ukazovaly přesný čas? 

 JABLKA
V košíku je pět jablek. Jak rozdělíte jablka pěti dětem tak, aby 
každé dostalo jedno jablko a zároveň aby jedno jablko zůsta-
lo v košíku? 

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Loď: Nikdy, současně stoupá voda i loď. Na dvoře: 12 prasat 

a 18 hus. Číslo: 567 a 5670.

TOMÁŠ KLUS VYSTOUPÍ NA PORTĚ V ŘEVNICÍCH 29. 6. 2012!

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Litavka je řeka skrytých pokladů.

Vylosovaný výherce:
Pavel Vintera, Řevnice

Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři Dob-
net, o. s., do 30. 6. 2012.

SOUTĚŽ  O VSTUPENKY

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 30. června 2012.

Vylosovaný luštitel získá tři vstupenky na Portu v Řevnicích 
ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2012.

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

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-
li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Ceny do soutěže věnovalo sdružení Porta Řevnice, o. s.

29. 6 . až 1. 7. 2012
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      Letní  příměstské                                            
........AKTIVITY

Týdenní program  na prázdniny pro předškoláky a malé školáky

Aktivity tulácké příměstské se zázemím v Lumku na Mořince v termínech:
   • od   9. - 13. 7. 2012
   • od 16. - 20. 7. 2012
   • od 23. - 27. 7. 2012
   • variabilní délka
   (den, týden, 14 dnů
      i celé tři týdny)                                           
  

Informace o programu v jednotlivých týdnech a cenách najdete na www.ilumen.cz
tel.: 731 488 774, 775 362 654 e-mail: info.lumen@seznam.cz

Plánujete dětem program na prázdniny? 
       Přihlašte je k nám na

Program je opět zaměřen na turistiku, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, s 
trochou poznání jak okolní přírody, tak i historie a pověstí vázaných na naše 
okolí. Trasy a program je přizpůsoben tak, aby ho zvládly děti od 4 let, které 
se rády rovnají dětem starším (až do 12let). Z osvědčených zkušeností budou 
opět družiny dětí věkově namíchány, aby mladší měli příklad ve starších, a 
starší pomáhali malým dětem v plnění skupinových úkolů a soutěží, které 
budeme přizpůsobovat aktuálnímu počasí.
Denní program začíná v 8:00 hodin, končí nejdříve v 17:00 dle plánu výletů.
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Bližžší informmace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111 nebo na info@dobnet.cz

www.dobnet.cz

DOBNET Czechdata Radiolink O2 ADSL

zřízení přípojky 1 490,- Kč 2 500-3 000,- Kč* 1 200-2 000,- Kč* 999,- Kč

měsíční poplatek 330,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 500,- Kč

rychlost 4mbit/1mbit 5mbit/1mbit 5mbit/1mbit 8mbit/1mbit

náklady za 24 měsíců 9 410,- Kč 12 100,- Kč 10 800 -11 600,- Kč 12 999/15 999,- Kč**
* dle údajů pracovníka infolinky
** cena s prodloužením / bez prodloužení akční nabídky

DOBNET stále
nejvýhodnější


