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Ale Amerika není pouze tento největší 
a nejznámější lom. Je to celá soustava 
převážně opuštěných lomů, štol a pří-
rodních jeskyní. Jsou místem, kde hledá 
dobrodružství mnoho trampů, kteří se 
navzdory všem zákazům snaží dostat 
dolů k jezerům. Ať nebezpečnými sestu-
py nebo štolami, které lomy spojují a je-
jichž pletenec protkává podzemí Ameri-
ky. V lomech skončila svůj život spousta 
nešťastníků, dobrovolně i nedobrovolně.

Šachty a jeskyně Ameriky jsou ale také 
významným středočeským zimovištěm 
netopýrů. Jezera v lomech jsou čistá, 

ledová. Stala se domovem ryb i raků – 
a také patřila mezi první místa s nudistic-
kými „plážemi“ u nás.

O Americe koluje mezi lidmi i na inter-
netu řada pověstí – o tajemném Hage-
novi, o štolách a lidech, kteří se v nich 
ztratili, ale také o tom, zda se tu obnoví 
těžba, postaví hotel nebo se oblast ote-
vře zvědavým návštěvníkům.

A protože mezi zvědavé a zvídavé pat-
říme i my, přinášíme vám v červencovém 
čísle Dobnet zpravodaje informace z naší 
cesty podzemím.

Příjemné čtení přeje Barbora Tesařová

Snad málokdo z našeho okolí ještě neslyšel o Americe – lomech neda-
leko Mořiny. Nejednoho turistu láká zahledět se z vyhlídky na východní 
straně lomu Velká Amerika nebo ho obejít ze západu a zažít si jeho 
krásu ze všech stran.

více na str.                 až8 10JSOU TAJEMNÉ A DRSNĚ KRÁSNÉ

LOMY AMERIKA LÁKAJÍ

Z REGIONU
Občanské sdruže-

ní DOBNET, o. s., 
nabízí pevnou linku 
bez měsíčního pau-
šálního poplatku! 
Z Prahy do Černošic 
povede cyklostez-
ka, která by později 
měla pokračovat naším regionem. 
V rubrice najdete i další aktuální in-
formace měsíce. Čtěte na stránkách 
našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Vítězné medaile 

na mistrovství repub-
liky, závody bílých 
plachet na průzrač-
né vodě a očekávání 
dalších úspěchů na-
šich sportovců…, to 
je sportovní rubrika 

z našeho regionu.

ROZHOVOR
Řevnické Lesní di-

vadlo přivítá letos již 
sedmý ročník divác-
ky velmi atraktivního 
divadelního festivalu 
Lesní slavnosti diva-
dla neboli zkráce-
ně a omamně LSD. 
V tomto čísle Dobnet zpravodaje, 
který je také mediálním partnerem 
festivalu, jsme vyzpovídali ředitelku 
Dejvického divadla paní MgA. Evu 
Kejkrtovou Měřičkovou.

VÝLET
Pokud máte rádi 

pohádkové bytosti 
nebo postavy dáv-
ných bájí a pověstí 
z celého světa, jděte 
se podívat na právě 
otevřenou výstavu 
v Národopisném 

muzeu – Musaionu v Letohrádku 
Kinských. Zahrada Kinských v okolí 
nabízí navíc možnost strávit čas pří-
jemnou procházkou. Vystoupat mů-
žete třeba až na Petřín.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY
Dle zákona 274/2001 Sb. existuje povinnost sepsat písem-

nou smlouvu mezi provozovatelem a odběratelem o dodávce 
pitné vody a odvádění odpadních vod.

Provozovatel Aquaconsult, spol. s r. o., v současné době pro-
vádí revize těchto smluv. Pokud si je odběratel z řad občanů 
nebo fi rem vědom skutečností, které byly změněny či nebyly 
ve smlouvě uvedeny, může se obrátit na oddělení fakturace 
vodného a stočného. Provozovatel zároveň upozorňuje, že 
u paušálních plateb za stočné bude ve spolupráci s obecními 
úřady prováděna kontrola skutečného počtu bydlících osob, 
nikoli pouze přihlášených k trvalému pobytu.

Zákazníci se mohou v pracovní době obracet v oddělení faktu-
race vodného a stočného na paní Renatu Koválikovou, e-mail: 
kovalikova@aquaconsult.cz, tel.: 251 642 213, l. 203, nebo 
na paní Renatu Hatinovou, e-mail: hatinova@aquaconsult.cz, 
tel.: 251 642 216, l. 204. (mn, dle informace Aquaconsult, spol. s r. o.)

PIJEME S ASISTENCÍ
Ve čtvrtek 26. května 2011 pořádalo sdružení Asis-

tence, www.asistence.org, již 5. ročník své benefi č-
ní akce Jako zázrakem. Tato kulturní a společenská 
událost byla především místem pro setkání lidí s těž-
kým zdravotním postižením i bez něj. Rádi bychom 

touto cestou poděkovali panu Chládkovi a pivovaru MMX v Letech 
za dvě věci: za darované sudy nejlepší dvanáctky ve střední Evropě 
a za konkrétní obsah někdy těžko uchopitelných slov – nezištná 
pomoc. Hlavním posláním Asistence, o. s., je rozpouštění vnitřních 
a vnějších bariér v životě lidí s postižením a zvyšování kvality jejich 
života. MMX pivo je o kvalitě pivovarnického řemesla. Jsme rádi, 
že se tyto hodnoty mohly potkat například při sledování souboru 
Buchty a loutky, poslechu Saši Minajeva, Tam-tam Batucady či le-
gendární Půlnoci. Kuba Neubert a Tomáš Moravec, Asistence, o. s.

MODRÝ DOMEČEK V ČERVENCI
V úterý 12. července v 19 hodin se uskuteční vernisáž fotografi c-

ké výstavy Fotosalon, která je již poněkolikáté pořádána ve spolu-
práci se ZUŠ Řevnice a s Městským kulturním střediskem. Téma le-
tošního Fotosalonu nese název Až na konec světa. V galerii budou 
vystavena díla známého fotografa Ladislava Sitenského. V kavárně 
zase mohou návštěvníci sledovat vývoj prací absolventů fotografi e 
ZUŠ Řevnice – paní Ivy Velfové a pana Pavla Dudáka. Expozice 
potrvá do konce srpna. Vernisáž bude zahájena v 18 hodin v zá-
mečku ZUŠ Řevnice a pak se přemístí do Modrého domečku.

Na sobotu 3. září 2011 se chystá velká akce pro děti s ná-
zvem Zářijové řádění. Cílem bude zpříjemnit dětem první dny 
ve škole a před Modrým domečkem na náměstí v Řevnicích 
jim nabídnout pestrý program. Kromě divadla, ukázek sokol-
nictví, bublinové show a jízdy na koních si budou ve výtvar-
ných dílnách moci vyrábět zajímavé klobouky a předvést je pak 
na módní přehlídce. Pro maminky je připraven prodej šperků 
a módních doplňků, případně možnost posezení u dobré kávy 
a dobrot v kavárně. Akce by měla probíhat od 9 do 14 hodin. 
Přesný program bude k dispozici 14 dní před začátkem akce 
na vylepených plakátech a ve čtrnáctidenících. (sh)

DOBNET: PEVNÁ LINKA NA DOMA BEZ PAUŠÁLU
„Pevnou linku jsme zrušili!“ nebo „Pevná linka je zbytečná 

a drahá.“ To jsou nejčastější odpovědi uživatelů sítě DOBNET 
při dotazu na alternativní telefonní spojení k mobilu. Dříve měl 
pevnou linku každý a mobil byl spíše výjimkou. Dnes se situace 
poněkud otočila, ale příčinou není pouze nadbytečnost pevné 
linky. Hlavním viníkem je cena, která, byť včetně kreditu na vo-
lání, stále šplhá na několik set korun měsíčně za paušál.

Provozovatel sítě DOBNET, občanské sdružení DOBNET, o. s., 
přichází uživatelům nabídnout pevnou telefonní linku bez měsíčního 
paušálního poplatku, která se připojí prostřednictvím internetu. Je 
možné ji zřídit v místě, kde již je dostupná síť nové generace 5.5G.

Následně se platí pouze za uskutečněné hovory. Minuta vo-
lání mezi účastníky telefonní sítě DOBNET je zcela zdarma, 
místní i meziměstské hovory do pevné sítě budou stát 0,94 Kč 
za minutu včetně DPH. Volání do mobilních sítí vyjde na 4,15 Kč 
za minutu.

Ke zřízení přípojky stačí běžný telefonní přístroj a speciální 
konvertor za 1590 Kč, případně lze objednat speciální přístroj 
v hodnotě od 1590 Kč přes 2440 Kč za telefon s displejem, kte-
rý mimo jiné zobrazuje číslo volajícího, až po 8340 Kč za tele-
fonní přístroj, jenž je schopen připojit se k domácí wi-fi  síti.

Pro fi remní zákazníky sedá, opět za cenu nulového měsíč-
ního paušálu, zdarma vybudovat virtuální pobočková ústřed-
na s vnitřním voláním zdarma. K dispozici jsou poté pokroči-
lé funkce, jako například přepojení hovoru, konference nebo 
vlastní číslovací plán.

Za poplatek lze převést i číslo od stávajícího telefonního po-
skytovatele.

Další informace a objednávky je možné zadat přes informač-
ní kancelář DOBNET, o. s., v Dobřichovicích, a to buď osobně, 
telefonicky na čísle 277 001 111, nebo e-mailem na adrese 
info@bs2000.cz. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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CENTREM PRAHY JEN TŘICÍTKOU?
Nedávná stávka povzbudila iniciativu Auto*Mat k apelu 

na pražského primátora. Sdružení ho vyzývá, aby v historic-
kém centru snížil rychlost na třicet kilometrů v hodině. Pod-
le členů iniciativy se tak silniční provoz stane bezpečnějším 
a přátelštějším k cyklistům.

Kromě omezení rychlosti v centru iniciativa navrhuje také 
omezit automobily na Smetanově nábřeží a instalovat stojany 
na kola před všechny veřejné budovy.

Zatímco stojany na kola a omezení rychlosti se na magistrá-
tu setkaly s pochopením, omezení na Smetanově nábřeží není 

podle vedení města reálné. (jm)

HLÁSNÁ TŘEBAŇ PŘIPRAVUJE MATEŘINKU
Obecní zastupitelstvo se dohodlo na spolupráci s občan-

ským sdružením Hlásek. Občanské sdružení otevře 1. září 
2011 s podporou obce a sponzorů klub Hlásek, který dočasně 
nahradí obecní mateřskou školu.

Sdružení si dalo za úkol poskytnout obci kvalifi kovanou po-
moc při řešení svízelné situace týkající se umístění předškol-
ních dětí v mateřských školách. Členové sdružení mají za cíl 
nastartovat a provozovat zařízení, které bude splňovat všechny 
náležitosti mateřské školy, do té doby, než bude v Hlásné Tře-
bani otevřena obecní mateřská škola.

Sdružení požádalo obec o sponzorský dar na vybavení a zá-
roveň se zavázalo, že činnost klubu ukončí v den, kdy v obci 
vznikne mateřská škola, a vrátí všechno vybavení, na které dar 
získalo. (jm, dle třebaňského Zpravodaje)

PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY PROPOJÍ NOVÉ
CYKLOSTEZKY

Celkem pět nových cyklostezek povede z hlavního města 
do okolí. Jejich rozvoj dosud narážel na nedostatečnou spolu-
práci jednotlivých regionů. To se postupně začíná měnit, a tak 
pět stezek, vedoucích z centra Prahy a končících na jejím okra-
ji, povede dál do středních Čech.

Jednou z nich je stezka, která má cíl v Černošicích a v nejbliž-
ších měsících by měla pokračovat naším regionem. Další trasy 
propojí s Prahou Klecany, Dolní Kopaninu, Satalice a Řeporyje.

Studie by měly být hotovy do konce letošního roku a stavět 
se bude napřesrok. Celkem tak v kraji přibyde 67 kilometrů 
nových cest pro cyklisty. (jm)

TRAMVAJE S WI-FI JDOU DOHLEDAT NA INTERNETU
Další dvě soupravy pražských tramvají nabízejí cestujícím bezplat-

ný internet. Celkem je tedy možné připojit se k internetu ve třech 
tramvajích v hlavním městě. Na kterých linkách jezdí a kde právě 
jsou, se dá zjistit na internetové stránce www.forcitytram.cz.

Rychlost připojení v jedné tramvaji, o kterou se cestující dělí, 
je až 10 mbit/s. V současné době se v tramvajích testují za-
řízení jednotlivých dodavatelů a zájem cestujících. Právě ten 
rozhodne o budoucím rozšíření připojení do dalších vozů. (jm)

POHÁDKA I SHAKESPEARE V LESNÍM DIVADLE
ProDivadlo se sídlem v Řevnicích vás zve na představení rodin-

ného typu s názvem Pohádka o princezně Duši, při němž se ne-
budou nudit ani velcí, ani malí. Málokdy se na jevištích v Čechách 
setkáme s tak nápaditým projektem, s jakým přišla režisérka sou-
boru Lenka Šebek Loubalová. Vznikla hudební, melodramatická, 
klasická pohádka, kde nechybí vtip, moudrost a šťastný konec.

Verše Kamila Bednáře s vroucností a dokonalým přednesem 
namluvil známý herec Pavel Nový. Hudbu složil významný 
mladý český skladatel Pavel Kalina. Jeho pojetí určuje rytmus 
a povznáší ducha celé pohádky – hudba je opravdu pohádko-
vá, a přesto moderní. Nedílnou součástí je lehce a vtipně na-
studovaná choreografi e Františka Pokorného, který s minimál-
ními prostředky dosahuje velkého účinku, a my se tak během 
vteřiny ocitáme ze zámku na louce, ze skály v moři apod.

Premiérová představení: 5. a 6. srpna od 20 hod. a 7. srpna 
od 18 hod. v Lesním divadle v Řevnicích.

Vstupenky lze zakoupit na místě před začátkem představení. 
Dospělí 150 Kč, důchodci a děti do 15 let 90 Kč.

Týden před premiérou pohádky zve ProDivadlo také na reprí-
zy komediální truchlohry E. Kishona Ať žije Shakespeare, kde 
exceluje senátor Jiří Oberfalzer vedle Alice Čermákové, Jiřího 
Šafránka, Denisy Hrubé či Jana Seidela. Tento divadelní kus mů-
žete zhlédnout 29. a 30. července od 20 hod. a 31. července od 
18 hod. v Lesním divadle v Řevnicích. Zakoupením vstupného 
podporujete vznik nového českého divadla v Poberouní. (bt)

PROGRAM NA SRPEN PRO MALÉ DĚTI
Letošní školní rok zakončil Lumek v Dobřichovicích slavnost-

ně bubnováním u řeky – spousta bubínků a jiných bicích a cin-
kacích nástrojů zněla daleko po řece i kolem ní. Určitě se podí-
vejte na mnoho fotografi í, které najdete na www.ilumen.cz.

Školy a školky začínají sice až v září, v Lumku na Mořince při-
vítají děti už začátkem srpna. Je to jedna z mála možností, jak 
pomoci rodičům kvalitně se postarat o jejich potomky během 
prázdninových měsíců, kdy je většina školek v okolí zavřená. 
Lumek plánuje řadu výprav za přírodou, která je z Mořinky co 
by kamenem dohodil. (bt)

OD ČERVENCE ZDRAŽUJÍ PARKOVIŠTĚ P+R
Parkoviště na okrajích Prahy, v posledních měsících stále ob-

líbenější, přestanou být tak výhodná. Parkování na záchytném 
parkovišti dosud stálo desetikorunu na den a řidič měl mož-
nost koupit si zvýhodněnou jízdenku MHD – buď dvousměr-
nou, nebo celodenní.

Od 1. července 2011 se cena 
za zaparkování zdvojnásobí. Zá-
roveň přestane existovat zvýhod-
něné jízdné a bude možné zakou-
pit standardní jízdenku dle nového 
tarifu za 32 korun pro jednu jízdu 
nebo za 100 korun celodenní.

Podle mluvčího Ropidu si par-
koviště našla víc klientů, než sta-
čí pojmout, takže není třeba je 
dál zvýhodňovat. (jm)
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Tramvaj For City Zdroj:  www.forcitytram.cz

Pohádka o princezně Duši Zdroj: Lenka Loubalová
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU

MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍCH ŽÁKŮ 
V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Starší žáci NH Řevnice se stali vicemistry České republi-
ky roku 2011. Od pátku 10. 6. od 8 hodin do neděle 12. 6. do 
15 hodin bojovali na Moravě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí o titul 
mistra republiky v národní házené. Po dlouhých 29 letech a ná-
ročných kláních opět získali stříbrné medaile. Na mistrovství odjeli 
v sestavě: Adam Bíl, Martin Derco, Michal Mach, Vojtěch Kraus, 
Petr Holý, Jan Petříš, Petr Veselý, Michal Jelínek, Jan Štech, 
Lukáš Martin, pod vedením Tomáše Veselého a Petra Holého, 
s podporou družiny řevnických fans. V prvním zápase se utkali 
s pozdějším vítězem celého mistrovství, s družstvem Příchovic.

 Řevnice–Příchovice 25 : 30 (14 : 14). Branky: Veselý 11, Jelí-
nek 6, Štech 7, Kraus 1. Utkání s vyrovnaným soupeřem bylo 
rychlé a útočné. Řevničtí začali dobře a rychle se ujali vedení 
až na 5 : 1, pak začali ztrácet na poločasech 14 : 14. Ve druhé 
půli už se do vedení nedostali a soupeř začal utíkat. Bohužel 
se nedokázali ubránit a přestřílet vynikajícího útočníka Tomáše 
Andrlíka, jenž sám dal 84 branek ze 123, které Příchovice vsítily 
během celého turnaje.

 Řevnice–Veselí nad Moravou 28 : 17 (13 : 8). Branky: Štech 
12, Holý 7, Veselý 4, Jelínek 3, Kraus 2. Velmi slušný zápas, 
ve kterém vynikli převážně náhradníci na jednotlivých postech. 
Jednodušší utkání měli od začátku pod kontrolou a náskok jen 
navyšovali.

 Řevnice–Stará Ves n. O. 22 : 21 (8 : 12). Branky: Jelínek 8, Ve-
selý 7, Štech 7. Infarktové utkání, v němž se oba celky střídaly 
o vedení. V závěru prvního poločasu soupeř utekl až na rozdíl 
čtyř branek. Ve druhém poločasu si ještě o jednu polepšil, pro 
Řevnické už zápas nevypadal dobře a trenéři s vítězstvím nepo-
čítali. V posledních šesti minutách se však stal zázrak, o který 
se hoši postarali svou nezměrnou bojovností. V závěru dokázali 
nemožné a zápas otočili. O jednu jedinou branku vyhráli. 

 Řevnice–Žatec 30 : 18 (15 : 12). Branky: Veselý 15, Štech 6, Je-
línek 5, Kraus 2, Holý 2. Druhý, slabší soupeř se sice ze začát-
ku snažil utkání zdramatizovat, ale naši, povzbuzeni vítězstvím 
nad Starou Vsí, si vítězství nenechali utéct a nastříleli krásných 
třicet branek.

 Po urputných zápasech se Řevničtí probojovali až do nedě-
le, kdy proběhl rozhodující boj Řevnice–Lázně Bělohrad s vý-
sledkem 17 : 16 (8 : 9). Branky: Veselý 6, Štech 6, Jelínek 5. 
Bylo to velice vyrovnané a krásné utkání. Do poločasu Řevni-
ce prohrávaly, ale pak se projevila vnitřní síla této super party 

a „chlapi“ začali výborného soupeře postupně přehrávat až 
do jednobrankového vítězství. Porážkou Bělohradu se starší 
žáci umístili na krásném druhém místě. Závěrem můžeme jen 
pogratulovat chlapcům k úspěchu, který se nestává každou 
sezonu, a jak jenom oni vědí – získání stříbrné medaile nesku-
tečně bolí. Za přispění Petra Holého

JACHTING SOKOLA DOBŘICHOVICE
V červnu se jachtaři Sokola Dobřichovice zúčastnili několika 

závodů. Jeden ze zajímavých, který se konal na Orlické pře-
hradě, tzv. „orlický týden“,  se jel 25. 6., regionální pohár Čech 
pod názvem Memoriál J. Šenkýře, pořádající YC Neratovice 
ve třídách: Cad – 3C, Fb – 3C, Fin – 3C, Lar – 3C, Las – 3C, 
420 – 2, Evr – 2, Q – 2. Další závod proběhl 27. 6., a to přebor 
Středočeského kraje, pořádající YC Neratovice ve třídách: 420 
– 4K, Cad – 4K, Evr – 4K, Fb – 4K, Fin – 4K, Q – 4K. V této sou-
těži získali Dobřichovičtí nejlepší výsledek – 2 místo. Poslední 
závody na Orlické přehradě se jely 29. 6., přebor ČOS – dálková 
plavba Orlík–Radava, pořádající YC TJ Sokol Vrané II ve třídách 
420 – 3D, Cad – 3D, Evr – 3D, Fb – 3D, Fin – 3D, Q – 3D. 
Po těchto soupeřeních se jachtaři připravovali na mistrovství 
České republiky na Lipně pod názvem O krále Šumavy ve tří-
dách 420 – 6mr, Cad – 6mr, Fb – 6mr, Fd  4P, které organizuje  
JK Černá v Pošumaví. Loni Sokol Dobřichovice obsadil krásné 
sedmé místo. V oddílu Dobřichovic vzniká nová generace nej-
mladších závodníků, kteří se po letní přestávce začnou s ostat-
ními připravovat na podzimní část sezony. V současné době se 
Sokol Dobřichovice pohybuje na dvacáté příčce ze 178 klubů.
 Jaromír Horáček

Vítězné medaile na mistrovství republiky, závody bí-
lých plachet na průzračné vodě a očekávání dalších 
úspěchů našich sportovců.

Řevničtí házenkáři Autor: Zuzana Veselá

Házená, MS Stará Ves Autor: Zuzana Veselá

Jachting, ilustrační foto Autor: Michal Jupce



Letos bude soubor Dej-
vického divadla na Lesních 
slavnostech divadla v Řev-
nicích vystupovat již sed-
mým rokem, jak vůbec tato, 
nyní už můžu říci několika-
letá, spolupráce vznikla?

Před prvním ročníkem mne 
oslovil můj spolužák z gymná-
zia Petr Širc, který byl blízkým 
spolupracovníkem fi rmy Altron 
(sponzor DD), zda bychom kro-
mě partnerství s touto fi rmou 
nevymysleli nějaký protipól 
pražským Letním shakespea-
rovským slavnostem na Hradě, 
který by probíhal v Lesním diva-
dle v Řevnicích. Pochopitelně 
to bylo míněno jako nadsázka, 
ale v budoucnu se ukázalo, že 
zájem o tuto akci je minimálně 
srovnatelný. Proto mě v této 
souvislosti seznámil i s velkým 
řevnickým kulturním nadšen-
cem panem Miloslavem Šmej-
kalem, dali jsme hlavy dohro-
mady a řekli si, že to jednou 
zkusíme a uvidíme. A ono to 
vyšlo. Na představení Bratři 

Karamazovi, které se konalo 
před vyprodaným hledištěm 
ve valících se párách a mlhách 
po právě skončené bouřce, ne-
zapomene asi nikdo. V průběhu 
let se tento nápad ukázal nejen 
jako životaschopný (i když Hra-
du opravdu konkurovat nemů-
žeme), ale vzniklo také přátelství 
mezi organizátory a divadlem, 
takže na oplátku řevničtí ochot-
níci v letošní sezoně uvedli své 
představení na prknech Dejvic-
kého divadla.

V Řevnicích letos Dejvické 
divadlo představí tři insce-
nace – Dračí doupě, Oblo-
mova a Muže bez minulosti. 
Oblomova v současné době 
již v Dejvickém divadle neu-
vádíte, neboť měl v prosinci 
2010 derniéru, ale speciálně 
pro letošní Lesní slavnosti 
divadla jste udělali jeho ob-
novenou premiéru. Povězte 
nám, jak úspěšná byla tato 
hra, jak dlouho jste ji hráli 
a jak se proměňovalo herec-
ké obsazení v průběhu let?

Oblomov patřil k jedné z prv-
ních inscenací DD, již režíroval 
umělecký šéf Miroslav Krobot. 
Za Oblomova získal Ivan Trojan 
poprvé Cenu Thálie za muž-
ský herecký výkon a Dejvické 
divadlo se výrazně zviditelnilo 
na pražském divadelním poli. 
Na repertoáru divadla byla 
tato hra deset let a dosáhla 
213 repríz. V průběhu uvádě-
ní se herecké obsazení měni-
lo jen minimálně, a to tehdy, 
když přibližně po šesti letech 
z důvodu pracovní vytíženosti 
opustil inscenaci Jiří Machá-
ček, kterého nahradil Marek 
Taclík. Druhou změnu zapříči-
nily mateřské povinnosti Len-
ky Krobotové. Za ni do před-
stavení nakrátko vstoupila 
Martha Issová. 

Toto je asi spíš otázka přímo 
pro herce, ale přesto: Jaký 
vidíte rozdíl mezi účinková-
ním ve vašem divadle v Praze 
oproti venkovní scéně Lesní-
ho divadla v Řevnicích?

V Lesním divadle herci hrají 
pro asi šestkrát více diváků než 
doma v Dejvicích. Jistě musí 
zvolit i jinou techniku mluvení, 
protože domácí scéna je velmi 
intimní a od jeviště k poslední 
řadě je to s trochou nadsázky 
stejně daleko jako v Řevnicích 
k řadě první. Jistě i technické 
zázemí je složitější, protože 
do šaten v Lesním divadle se 
nevejde odposlech, a herci tu-
díž musí bedlivě sledovat své 
kolegy po celou dobu před-
stavení, aby neprošvihli svůj 

výstup. V divadle jim stačí 
v šatnách dobře poslouchat.

Od prosince 2010 uvedlo 
Dejvické divadlo dvě nové 
premiéry – hru P. Marbe-
ra Dealer´s Choice a hru 
K. F. Tománka Wanted We-
lzl, můžete nám je předsta-
vit? Uvidíme některou z nich 
za rok na Lesních slavnos-
tech divadla v Řevnicích?

Hru Dealer's Choice u nás po-
hostinsky režíroval Jiří Pokorný 
a hrají v ní výlučně pánové na-
šeho souboru. Jde o inscenaci 
z prostředí hráčů pokeru, kde 
se na pozadí karetní hry řeší 
jejich životní situace. Pro po-
chopení představení není nut-
ná znalost pokeru, ale ten, kdo 
ho ovládá, zcela jistě kromě 
hereckých výkonů ocení i vý-
kony karetní. V rolích je možno 
vidět Václava Neužila, Davida 
Novotného, Martina Myšičku, 
Jaroslava Plesla, Ivana Tro-
jana a novou posilu souboru 
DD Hynka Čermáka. Jejich 
výkony jsou vynikající a zcela 
vyrovnané. Hra je v součas-
né době jedním z největších 
„hitů“ divadla. Předpokládá-
me, že nenastane-li nějaká 
mimořádnost, bude zařazena 
do příštího ročníku LSD. Horší 
to je s poslední inscenací DD 
Wanted Welzl, která je velmi 
technicky náročná. Obávám 
se proto, že se nedá do řevnic-
kého Lesního divadla přenést. 
Ale jak se právě v této hře ně-
kolikrát opakuje: „Nikdy neříkej 
nikdy…“, takže možná… 
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ROZHOVOR

O LESNÍCH SLAVNOSTECH DIVADLA

Řevnické Lesní divadlo přivítá letos již sedmý ročník di-
vácky velmi atraktivního divadelního festivalu Lesní slav-
nosti divadla neboli zkráceně a omamně LSD. V tomto 
čísle Dobnet zpravodaje, který je také mediálním part-
nerem festivalu, jsme vyzpovídali ředitelku Dejvického 
divadla paní MgA. Evu Kejkrtovou Měřičkovou.

S ŘEDITELKOU DEJVICKÉHO DIVADLA MGA. EVOU KEJKRTOVOU MĚŘIČKOVOU

Muž bez minulosti
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ROZHOVOR / PR

PROGRAM
Divadelní menu letošního 
ročníku nabídne přehlídku 
titulů dvou profesionálních 
divadel – brněnského 
Divadla Husa na provázku 
a pražského Dejvického 
divadla.

• úterý 23. 8.
Divadlo Husa na provázku 
Shakespyré – commedia plná 
omylů

• středa 24. 8.
Divadlo Husa na provázku 
– Prase aneb Václav Havel´s 
Hunt for a Pig

• pátek 26. 8.
Dejvické divadlo
Dračí doupě

• sobota 27. 8.
Dejvické divadlo
Oblomov

• neděle 28. 8.
Dejvické divadlo
Oblomov

• pondělí 29. 8.
Dejvické divadlo
Muž bez minulosti

PRO VAŠI KRÁSU A TĚLO VÁM NABÍZÍME NA LETOŠNÍ LÉTO NOVINKY 
V NAŠICH SLUŽBÁCH:

LÉTO V  SALÓNU KLEMENTÝNA

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

� kavitace – neinvazivní liposukce
� prodlužování řas
� trvalá na řasy
� depilace
� brazilská depilace
� trichologie – diagnostika vlasů a vlasové pokožky
více na www.klementyna.cz

Nabídka pracovního místa:

Do našeho týmu přijmeme další manikérku,
pedikérku, masérku (-a).

 Jsem věrným divákem 
vašich představení a musím 
říci, že kromě samotných 
her mě vždycky velmi potě-
ší i hudební doprovod – jak 
reprodukované písně, tak 
i živé výstupy pěvecké a in-
strumentální. Kdo za tím 
vším stojí? Mají herci speci-
ální hudební průpravu? Ob-
zvlášť například pro před-
stavení Muž bez minulosti?

Herci mají zpěv jako učební 
předmět již při studiích. Po-
chopitelně ne všichni ho pak 
provozují. Máme štěstí, že 
členové našeho souboru jsou 
mimořádně hudebně nadaní, 
včetně hraní na různé hudební 
nástroje, a jistě i tento jejich 
předpoklad byl brán v úvahu 
při vzniku inscenace Muž bez 
minulosti, v níž jsou hudební 
složky nedílnou a vyrovnanou 
součástí. Za kvalitním hudeb-
ním nastudováním stojí Marek 
Doubrava, který se souborem 
tři měsíce intenzivně pracoval 

a některou hudbu do inscena-

ce i skládal.

Vím, že jak Dejvické diva-
dlo, tak někteří jeho jednot-
liví herci a režiséři získali 
v loňském roce divadelní 
nominace a ocenění. Pro-
sím, pochlubte se nám.

V loňském roce jsme měli při 

udílení cen Alfréda Radoka ta-

kovou žeň. Právě Muž bez mi-

nulosti byl vyhlášen inscenací 

roku, David Novotný získal 

cenu za mužský herecký výkon 

v tomto představení a Dejvické 

divadlo se již počtvrté za dobu 

své existence stalo divadlem 

roku. Zároveň Muž bez minu-

losti obdržel cenu divadelní 

kritiky jako nejlepší inscena-

ce roku. Mimo oblast divadla 

měli naši herci mnoho želízek 

v ohni ve fi lmových Českých 

lvech – Jaroslav Plesl a Simo-

na Babčáková za fi lm Největ-

ší z Čechů a Martin Myšička 

za Občanský průkaz. Bohužel 

v těchto případech zůstalo 
jen u nominací, ale všichni se 
dostali do nejužšího výběru 
posledních tří kandidátů. Ivan 
Trojan byl diváky ohodnocen 
jako nejoblíbenější herec roku. 
Pokud jsem na nějaké ocenění 
zapomněla, omlouvám se.

A na závěr – jaké novinky 
plánujete na příští divadelní 
sezonu, můžeme očekávat 
další premiéry? Neplánuje-
te opět představení podle 
nějaké fi lmové předlohy?

Divadlo pochopitelně premi-
éry plánuje, ale všechno může 
být jinak, takže prozradím jen 
nejbližší budoucnost. V září 
začíná se souborem zkoušet 
úspěšný slovenský režisér Mi-
chal Vajdička hru A. P. Čechova 
Racek, věřme, že v budoucích 
letech doletí i on do Řevnic.

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

Dračí doupě
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INZERCE

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/12:
u kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let

u aquaaerobik pro dospělé

NOVĚ:
u plavání s dětmi

v rodinách
od narození

do  šesti měsíců
u prožitkové

plavání pro ženy
Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

Střední 383, Černošice
603 495 368, 603 745 576

více na: www.ottomanek.cz

FAKTURACE A EXPEDICE ZBOŽÍ
Pracoviště v Dobřichovicích

Rozsah 4-6 hodin denně – dopoledne

¨ Lehká práce vhodná pro ženy s dětmi.

¨ Znalost  systému Pohoda výhodou!

¨ Možnost vedení účetnictví vítána!

¨ Jen na vlastní živnostenský list!

Tel. 608 555 777
E-mail: info@fotopast.cz

JAZYKOVÁ ANGLICKÁ 
SKOLKA A SKOLA

SUMMER 
CAMPS 2011

TÁBORY S ANGLICTINOU

WWW.KLCKRYSTOF.CZ

( (4 - 12 
Let
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LOMY AMERIKA

O rozhovor jsme v této souvislosti po-
žádali zakládajícího člena sdružení Ha-
gen Mořina, pana Karla Fouse.

Zpřístupnění podzemí a otevření mu-
zea jistě provází řada předpisů a po-
volení. Kdo u nás tuto činnost povolu-
je a v jaké fázi získání těchto formalit 
vaše sdružení je?

Legislativa kolem otevírání starých důl-
ních věcí a jejich úpravy pro zpřístupnění 
návštěvníkům je v podstatě v počátcích. 
Takovou činnost povoluje báňský úřad, 
který v první fázi provede vstupní pro-
hlídku, stanoví, za jakých okolností mo-
hou návštěvníci do podzemí vejít, a určí, 
které části budou zpřístupněny. Po spl-
nění těchto předpokladů vydá báňský 
úřad povolení. Podmínky v něm defi no-
vané jsou potom pod dohledem pravi-

delných kontrol báňské záchranné služ-
by. My jsme ve stavu přípravy na vstupní 
prohlídku.

Vlastníkem lomů je společnost Lomy 
Mořina, a. s. Proč vaši činnost umož-
ňuje a jaká je podpora?

Z horního zákona vyplývá, že o důlní 

dílo se musí starat organizace, která je 

vytěžila. Ta je potom povinna zajišťovat, 

aby se nikdo neoprávněný bez povolení 

do prostoru nedostal. V minulosti se už 

stalo, že vlastník přistoupil právě na zá-

kladě kontrol z báňského úřadu k zasy-

pání lomu. Protože se domníváme, že 

zdejší historický a v Čechách tak unikátní 

terén se vyplatí lidem zpřístupnit, navrhli 

jsme založení občanského sdružení, kte-

ré by podzemí převzalo. Naše sdružení 

by potom mělo za povinnost se o pro-

najatý prostor starat, udržovat uzávěry 

a splnit podmínky báňského úřadu týka-

jící se starého důlního díla. Vlastník naší 

činnosti vychází vstříc, hlavně v budouc-

nu při provozování muzea o víkendech 

povolí vstup přes území svého závodu. 

Vchod do podzemí je pouze z areálu 

Lomy Mořina.

Před časem prošla tiskem informace, 
že by se právě v této oblasti již uzavře-
ných lomů mělo znovu těžit…

To jsou fámy, těžit se tam opravdu nedá. 
Je pravda, že nad místem, kde se vy-
skytují námi připravované štoly, je stále 
dobývací prostor. Jedná se o asi deset 
milionů tun vápence. Aktivně se těžilo do 
60. let minulého století, ale v roce 1957 
zde vznikla rezervace a v ní se ze zákona 
těžit nesmí. Protože se kvůli tomu zásoby 
vyčerpat nedají, je nutné ještě před zahá-
jením činnosti muzea ofi ciálně vyřídit zru-
šení dobývacího prostoru. O tom nyní ak-
tivně jednáme na Ministerstvu průmyslu.

Muzeum formálně otevřené není, ale 
v polovině měsíce se zde konala akce 
pro veřejnost. Neorganizovali jste ji 
ovšem vy, ale Ministerstvo životního 
prostředí. Je to tak?

Ano, pořádají se zde dvě akce ročně. 
Tato byla již druhá. První se koná pravi-
delně již asi deset let a jmenuje se Ev-
ropský den parku. Probíhá v celé Evro-
pě, otevřou se výjimečné stezky, vstupy 
do různých běžně nepřístupných rezer-
vací a podobně. Jedná se o propagační 
akci pro veřejnost, na níž jsou návštěvní-
ci seznamováni právě s činností ochra-
nářů. Zde to funguje tak, že místní ochra-
náři vedou stezku z Karlštejna přes naše 
podzemí a končí až ve Svatém Janu pod 
Skalou. Tento podnik se uskutečňuje 
pravidelně kolem 20. května. u

KAREL FOUS A HAGEN MOŘINA
ROZHOVOR NEJEN O MOŘINSKÉM PODZEMÍ

Vápencové lomy v okolí obce Mořina, a zvláště pak jejich podzem-
ní průzkumné a spojovací štoly přitahují již po desetiletí zájem mnoha 
trampů i ostatních návštěvníků této části Českého krasu, vzdálené jen 
pár kilometrů od hlavního města. Cílem o. s. Hagen Mořina je bezpro-
středně pečovat o ochranu této technické a současně přírodní památky 
tak, aby se dochovala i příštím generacím. Členové sdružení se snaží 
nejen o regulérní zpřístupnění podzemí, ale také o vybudování muzejní 
expozice, která by svým návštěvníkům přiblížila fakta o zdejší těžbě vá-
penců a vzniku podzemních štol a jámových lomů.

Karel Fous Autor: Bára Tesařová

Fotografi e: o.s. Hagen Mořina a Bára Tesařová



Neznámé kroky rozléhající se pod-
zemím, podivná postava záhadně 
se objevující a zase mizející na zcela 
nepřístupných místech, dosud nevy-
světlená neštěstí, to vše je Hagenovi 
připisováno.

Hans Hagen byl údajně německý 
voják, jehož jednotku v roce 1945 
napadli partyzáni a on jediný přežil. 
Zachránil se útěkem a schoval se 
do mořinského podzemí. Podzem-
ní chodby se staly jeho úkrytem 

a vězením zároveň. V tichu, vlh-
ku a o samotě se z něj postup-
ně stal nebezpečný šílenec.

Táborníkům trampujícím 
v okolí se začaly ztrácet 
potraviny, odvážlivci, kte-
ří sestoupili do podzemí, 
nacházeli stopy ztracené 

existence a později se Ha-
genovi začaly připisovat 
nešťastné události, které si 
postižený, jenž v labyrintu 

přišel o život, mohl jen těžko způso-
bit sám.

Dodnes nevysvětlené je zmizení 
Hanky. Na chvilku si ke štole odsko-
čila od táborového ohně. Když se ne-
vracela, začal ji její přítel a poté i ostat-
ní kamarádi hledat. V místě, kde štola 
klesá a přechází v zatopenou část, 

našli její baterku a stopy, jako by 
upadla nebo ji někdo srazil k zemi. 
Její tělo nikdy nikdo nenašel.

Nejznámější je Hagenův zvon, 
traverza zasazená nad prame-
nem v jedné z podzemních cho-
deb. Na ní je zavěšena kolejnice 
a kovová tyč. Zazvonění na ni 
prý z útrob hory vyvolá temné 
a děsivé monstrum. Kdo zazvoní 
a třikrát zavolá: „Hagene, vem si 
mě,“ do roka a do dne prý nebu-
de mezi živými.

Původ této legendy můžeme 
hledat v historce o trampské 
skupince tábořící v podzemní 
chodbě. Dva trampové se ke stu-
dánce vypravili pro vodu a jeden 
z nich furiantsky zazvonil. V okolních 
chodbách se ozvaly kroky. Jeden 
z chlapců vzal nohy na ramena, ale 
druhý kroky považoval za hloupý 
vtip někoho z kamarádů. Prchající 
tramp však našel všechny tábor-
níky u ohně. Když se pak k pra-
meni vrátili, nebylo po jejich 
druhovi ani stopy. Až na krví 
zbarvenou vodu ve studán-
ce. Připravil Jaroslav Mareš

u Je možné 
se dnes bez-

pečně dostat 
do lomů mimo tyto 
schválené akce? Jak 
to bylo v minulosti 

a jak je to dnes?
Pokud na internetu 

zadáte vyhledávání pří-

rodních koupališť v blíz-

kosti Prahy, na prvních 

místech se objeví Velká 

Amerika. Každý víkend 

v létě sem přijedou tisíce 

návštěvníků a stovky z nich 

se snaží dostat dolů. Žád-

ná úředně schválená cesta 

tam nevede, vstup do lomů 

i do podzemí je zakázán. 

Často se zde řeší vážné úra-

zy, nezřídka i smrtelné. Poda-

řilo se nám dohodnout s Klu-

bem českých turistů a dnes 

je před vybudované bezpečné 

vyhlídkové terasy umístěna žlutá 

turistická značka. To je jediné bez-

pečné řešení, jak se podívat na za-

jímavá místa. Slibujeme si, že když 

v budoucnu umožníme návštěvníkům 

regulérně do podzemí vejít, výrazně se 

sníží počet neoprávněných vstupů.

Na internetu lze nalézt například 
portál www.lomy-amerika.cz. Jedná 
se o vaši aktivitu? Jste jedinou orga-
nizací usilující o zpřístupnění podze-
mí zde v okolí Mořiny?

Jako sdružení jsme v této oblasti 

jediní. Dříve jsme se pokoušeli o jiné 

právní formy, ale nakonec se jako nej-

lepší ukázalo právě občanské sdruže-

ní. Od října 2009 jsme ofi ciálně zare-

gistrováni na Ministerstvu vnitra ČR. 

Podobných internetových stránek jako 

lomy-amerika.cz je více. My s nimi ne-

máme nic společného.

Kdy plánujete ofi ciálně otevřít pod-
zemí?

Pokud se nám letos podaří zrušit do-

bývací prostor a vše vyřídit s báňským 

úřadem, chtěli bychom do půlky příští-

ho roku začít fungovat. Zatím nepřipadá 

v úvahu, že by se lidé dostali do Vel-

ké Ameriky. My budeme otevírat štoly 

v lomu Malá Amerika, tzv. systém 

Západ.

A Velká Amerika?
Velká Amerika není dotěžená. 

Lom sice je zavřený, ale není vy-
čerpaný, zlikvidovaný. V roce 1963 
se zde zřítila část stěny a báňský 
úřad v polovině oblasti zakázal 
těžbu. Lom přešel do stavu zajiš-
tění a v něm je dodnes.

Právě na zmíněných strán-
kách na internetu je studie 
hotelu Amerika…

To není Amerika. Tento obrázek 
koluje po internetu již asi deset 
let. Jedná se snad o nějaký me-
galomanský projekt v podob-
ném lomu v Číně. S námi nemá 
nic společného.

Za naši redakci vám přejeme 
hodně úspěchů. Věřím, že se za rok 
potkáme v otevřeném muzeu.

Děkuji za rozhovor.
Pro průběžné informace mohou 

čtenáři navštívit stránky sdružení 
www.hagen-morina.cz.

Michal Nešpor

Síť podzemních chodeb, bouřlivé dění v první polovině dvacáté-
ho století a několik záhadných událostí po válce zavdaly příčiny 
ke vzniku celé řady pověstí. Většina z nich se pojí s tajuplnou po-
stavou jménem Hagen, která má pravděpodobně reálný základ.

TAJEMNÉ LEGENDY MOŘINSKÉHO PODZEMÍ
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Rozmach těžby přinesl nový technolo-
gický postup výroby železa a oceli. Tho-
masova metoda se u nás začala zavádět 
v poslední čtvrtině 19. století. Při ní se 
vápenec používal jako struskotvorné či-
nidlo při výrobě surového železa a zása-
dité činidlo při produkci oceli.

POČÁTKY U TRNĚNÉHO ÚJEZDA
V roce 1891 otevřela Pražská železář-

ská společnost lom Čížovec u Trněného 
Újezda. Jeho mocnost ale nepostačova-
la, a tak se těžba rozšířila k obci Velká 
Mořina. V roce 1900 se otevřely lomy 
Amerika a Kozolupy, později spojené 
do jedné jámy – Velké Ameriky. Samotný 
název Amerika nevznikl zásluhou poz-
dější trampské romantiky, ale podle ne-
daleké usedlosti.

Zajímavostí je, že lomy se neotevíraly 
z povrchu, ale z podzemní chodby, z níž 
se postupovalo směrem vzhůru takzvaný-
mi komíny. Samotná jáma byla vytvořena 
až spojením komínů v okamžiku, kdy se 
těžaři dostali na povrch. Vytěžený vápe-
nec se k překládce na železnici dopra-
voval právě podzemními chodbami. Tato 
metoda se nazývá nálevkování a při těžbě 
se tak maximálně využívala gravitace.

Díky výraznému horninovému zlomu 
se ve východní části dobývacího prosto-
ru nakonec nepropojily všechny těžební 
jámy. Dnes proto známe dva oddělené 
celky – Velkou Ameriku a Mexiko (Tresta-
necký lom).

SPLEŤ CHODEB KVŮLI 
CHYBĚJÍCÍMU PRŮZKUMU

Těžba probíhala bez předchozího geo-
logického průzkumu. V západní části to 
přineslo opakované komplikace, kdy se 
do nových oblastí budovaly nákladné 
podzemní chodby, takzvané překopy, ale 
samotná ložiska už otevřena nebyla.

Na konci druhé světové války se uva-
žovalo o umístění zbrojní výroby do pod-
zemních chodeb. Tento záměr se ale ne-
uskutečnil.

VÁPENCOVÉ PEKLO
Smutnou kapitolou zdejší historie je 

dnešní Mexiko, dříve Trestanecký lom. 
Za války zde fungoval pracovní tábor pro 
zločince. V letech 1945 a 1946 tu praco-
vali zajatí Němci. Mezi lety 1949 a 1953 
tady komunisté zřídili pracovní tábor pro 
politické vězně, pro nelidské podmínky 
a zacházení přezdívaný český Mauthau-
sen či vápencové peklo Mořina.

Po válce se těžba soustředila na Vel-
kou Ameriku. V roce 1963 se ale sesunu-
la jižní stěna a roku 1964 zde byl přeru-
šen provoz. Lom je v tuto chvíli v patové 
situaci – není možné ho znovu otevřít ani 
zpřístupnit veřejnosti.

OTAZNÍKY KOLEM AMERIKY
Zásoby vápence v tomto místě nejsou 

dotěžené. Desítky milionů tun jsou stále 
v evidenci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, které je nechce odepsat, a Velká 
Amerika tak zůstává důlním dílem, kam 
veřejnosti nelze umožnit přístup. Po pře-
rušení provozu v místě v roce 1972 
vznikla chráněná krajinná oblast, která 
znemožňuje dotěžení, stejně tak nejde 
drolící se stěny zajistit.

ZMIZELÝ LOM
V osmdesátých letech jeden z lomů 

v západní části mořinského komplexu, 
stanoviště 12, zmizel. Během jediné-
ho roku ho energetici zavezli popílkem 
z tepelných elektráren. O stejném postu-
pu se uvažovalo i u dalších jam, ale proti 
se postavili ochránci přírody.

V současné době jsou v oblasti v pro-
vozu lomy Holý vrch u Trněného Újezda 
a Čeřinka u Mořiny. Bývalý lom Čížovec 
se zasypává zeminou a obec Trněný 
Újezd chce jeho území využít jako spor-
tovní areál. Jaroslav Mareš,

Zdroj fotografi í: www.lomy-amerika.cz

LOMY MOŘINA EXISTUJÍ UŽ 120 LET
STRUČNÁ HISTORIE DOBÝVÁNÍ VÁPENCE

Dobývání vápence je v našem regionu historicky doloženo už ve 
14. století. Udělení takzvaného mílového práva Janem Lucemburským 
dokládá, že vápenec se tu pro stavební a sochařské práce těžil už před 
rokem 1320.

Lomy Mořina

Trestanecký lom

Lomy Mořina 1929

Lom východ 1956Malá Amerika
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AREÁL              VŠENORY K. Mašity 409

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:
ÚT-PÁ 13-18 / SO 10-14 / NE, PO ZAVŘENO

NÁBYTEK VS CENTRUM

od  

jídelní set 1+4, třešeň, ořech

jídelní stoly

čtyřkolka ATV 110

kožená sedací souprava

od  

od  

od  

od  od  od  

od  

Hydromasážní bezbariérová vana s dveřmi
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TIP NA VÝLET

DO POHÁDKOVÉHO A BÁJNÉHO SVĚTA

Když vystoupáte zahradou 
plnou monumentálních stro-
mů a zelených trávníků, přivítá 
vás krásná bílá vzdušná budo-
va, ve které se ukrývá muze-
um. Stálá výstava je věnována 
lidovým tradicím a folkloru. 
Tato expozice je postavena 
s mimořádným vkusem a in-
vencí, takže se prohlídkou 
rozhodně nebudete nudit.

SVĚT POHÁDEK 
A POVĚSTÍ

Do 25. září je v prvním patře 
umístěna výstava vítězných 
prací z 16. ročníku mezinárod-
ní výtvarné soutěže pro děti 
Malujeme po síti: Báje, po-
hádky a pověsti. Najdete zde 
nejen obrázky, ale také ne-
uvěřitelně nápadité rukodělné 
práce. Navíc se na monitoru 
můžete podívat na počítačo-
vou grafi ku a animaci. Překva-
pí vás, jaké fi lmečky dovedou 
udělat děti ze základní školy.

SOUTĚŽ
Do samotné soutěže přišlo 

na tři tisíce prací z celého svě-
ta. Porota, složená z osob-
ností kulturního života České 
republiky, mezi nimiž byli např. 
výtvarníci Adolf Born, Igor 

Korpaczewski, Václav Hra-
decký, Kamil Hlubuček nebo 
herečka Naďa Konvalinková, 
vybrala na 250 děl, která si 
nyní můžete prohlédnout i vy.

Soutěž oslovila děti z Čes-
ké republiky, ze Slovenska, 
z Německa, Bulharska, Bos-
ny a Hercegoviny, Běloruska, 
Indie, Indonésie a Keni.

Porotci jsou každý rok pře-
kvapeni vzrůstající úrovní prací. 
Děti si tradiční soutěž oblíbily 
a nechávají si na svých výtvo-
rech opravdu záležet. Často se 
během hodnocení stane, že si 
výtvarníci některou práci tolik 
zamilují, že si ji chtějí později 
vydražit v dobročinné aukci, 
která je také tradičně pořá-
dána ve prospěch handica-
povaných dětí. Pokud budete 
chtít v příštím roce soutěžit 
se svými dětmi, v lednu no-
vého roku najdete podmínky 
dalšího ročníku na webových 
stránkách Českého rozhlasu 
pro děti webik.rozhlas.cz.

VÝSTAVA
Výstava je pro veřejnost 

otevřena každý den, kromě 
pondělí, od 10:00 do 18:00 
hodin, do 25. září. Součás-
tí jsou výtvarné dílny, kde si 

o víkendech všichni návštěv-
níci mohou zdarma vyzkoušet 
připravené výtvarné techniky. 
Svoje výrobky si můžete od-
nést s sebou domů. (lk)

Pokud máte rádi pohádkové bytosti nebo postavy 
dávných bájí a pověstí z celého světa, jděte se podí-
vat na právě otevřenou výstavu v Národopisném mu-
zeu – Musaionu v Letohrádku Kinských.

SE DOSTANETE I NA SMÍCHOVĚ

PROČ: kulturní zážitek i pěkná procházka až na Petřín

NA JAK DLOUHO:   dle volného času 

INFO: www.nm.cz/vystava-detail.php?f_id=425 

KAM: Praha-Smíchov 

KDY: kdykoli 

JAK TAM:   stanice tramvaje Švandovo divadlo 

Malým návštěvníkům se výstava líbí Zdroj: Archiv ČRo
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Absolventka VŠ
v oboru filologie

nabízí od září 2011

DOUČOVÁNÍ I VÝUKU
RUSKÉHO JAZYKA.

V případě zájmu pište na

e-mail natakoritenska@gmail.com

nebo volejte na tel. číslo 773 68 96 96.

vin          téka

Nave s. r. o. 
Komenského 700, 252 30 evnice  
tomas.hejzlar@navestudio.com
w w w . n a v e s t u d i o . c o m

nejlepší vína Evropy

dopl kový sortiment
a speciality k vínu
 
100%  p írodní š ávy Frutta

doutníky Davidoff a Zino

vinná a pivní kosmetika
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

u V ZOO
V zoologické zahradě je několik (dvounohých) plameňáků a ně-
kolik (čtyřnohých) tygrů. Spočítali jste 78 noh a 35 hlav. Kolik je 
tam plameňáků a kolik tygrů?

u BONBONY
Děti vysypaly všechny sáčky bonbonů, které měly nastřádány, 
a napočetly celkem 2156 kusů. Bonbony spravedlivě rozdaly 
mezi ostatní tak, aby každý měl stejný počet. Zájemců o bonbo-
ny bylo původně více než 78, ale méně než 100. Mezi jaký počet 
dětí byly nakonec bonbony rozdány a kolik jich každý dostal?

u SVÁTEK
Na svátek jedeme k babičce a víme, že cesta nám bude trvat 
dvě a půl hodiny. Nakonec jsme ale dorazili za 150 min. Jak je 
to možné?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1) Vojáčci: 64. 2) Hodiny: 20 h 29 min. 3) Číslice: 1, 2, 3.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ADVENTURA - AKTIVNÍ DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXOTICKÉ SILVESTRY

SOUTĚŽ  O OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Posledních dvacet let na Portě nechyběl Wabi Daněk.

Vylosovaní výherci:
Iveta Kořínková, Libčice nad Vltavou; Ondřej Mach, Dobřicho-
vice; Irena Juklová, Dobřichovice; Martin Vinklárek, Lety; Jan 
Petrášek, Zadní Třebaň

Vylosovaným výhercům gratulujeme! Výhry již byly odeslány.

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

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA balíček outdoorového 
vybavení od CK Adventura. NOVINKA! Pokud zašlete spolu 
se správným zněním tajenky také alespoň dva správné výsled-
ky uvedených kvízů, šance při losování výher se zdvojnásobí!

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

Cenu do soutěže věnovala společnost

Cestovní kancelář Adventura

+420 271 741 734-6
+420 604 717 417

E-mail: travel@adventura.cz
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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 5500 schránek

PŘIPOJTE K NÁM 
PEVNOU LINKU

měsíční paušál

volání v síti

virtuální ústředna

 možnost využít stávající telefony včetně rozvodu

 přepojování a telekonference 

 možnost zřízení zkrácených voleb
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