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Výlet do Nižboru
po stopách Keltů

Specialista
na výživu zvířat
Anežky České 1119, Dobřichovice

Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

+ víc zpráv z regionu, kultury a ze sportu
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FUNKČNÍ TRÉNINK
TANEČNÍ LEKCE

DEN OTEVŘENÝCH
DVĚŘÍ V JOJO GYMU

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ
GYMNASTIKA PRO DĚTI

V DOBŘICHOVICÍCH
U PRAHY

PARKOUR
a mnoho dalšího

ZKUSTE SI NAŠE LEKCE ZCELA ZDARMA
SEZNAMTE SE S ROZVRHEM NA NOVÉ POLOLETÍ
REGISTRUJTE SE DO KURZŮ ZA VÝHODNĚJŠÍ CENY
www.jojogym.cz

STUDNAŘSTVÍ
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Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624

www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • filtrace • rozbory

ZEMNÍ PRÁCE

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t
jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

www.swah.cz
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Česká společnost s více než 20 letou tradicí

HLEDÁ

ELEKTRIKÁŘE
- montéra pro stroje
a zařízení
Nástup ihned, nebo po domluvě.
Další informace:
Kamila Mimrová, tel. 605 239 585
e-mail: mimrova.k@swah.cz
www.swah.cz/kariera
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Poutavý život panovníka
v mnoha barvitých zpracováních
VÝBĚR PRO VŠECHNY ČTENÁŘE

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v

ŘEVNICÍCH

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30 Řevnice

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
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Dolní Berounka

Noc kostelů otevře brány mnoha
svatostánků v našem kraji
Celorepubliková akce Noc kostelů se letos bude konat
10. června. Program připravuje víc než 1 100 kostelů a modliteben
v naší republice, jen v našem kraji jich bude rekordních 312.
Můžete se přijít podívat například do Dobřichovic, Černošic,
Řevnic, Všenor, Mníšku pod Brdy či Třebotova.
V Dobřichovicích je připraven bohatý program
v kapli sv. Judy Tadeáše i na zámku už od 18 hodin. Kromě modliteb a koncertů je po celý večer
možná volná prohlídka kaple a zámku, v prvním
patře bude probíhat soutěžní výstava dětských
kreseb dětí ze ZŠ Dobřichovice s možností
hlasovat, dále čtení povídek z Dobřichovic
(MgA. Jan Neubert) nebo výstava Karel IV. v zadním sále zámku. Občerstvení je pro návštěvníky
zdarma. Podrobnosti o všech místech včetně
programů najdete na www.nockostelu.cz.

Černošice, kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Vybrané programy Noci kostelů

Všenory-Horní Mokropsy,
kostel sv. Václava

zámek Dobřichovice,
kaple sv. Judy Tadeáše

18:00–18:05 slavnostní vyzvánění zvonů,
18:05–18:15 modlitba za Dobřichovice,
18:15–18:30 varhanní hudba Pavola Pekného,
18:30–19:30 hudební vystoupení dětí, 19:30–
19:50 křižovníci a Dobřichovice (RNDr. Václav
Kratochvíl), 19:50–20:20 koncert – varhany
Pavol Pekný, flétna Andrea Kudrnová Hrubá,
20:20–20:50 smíšený pěvecký soubor IMBUS,
20:50–21:15 hudební vystoupení Jiřího Stivína,
21:15–22:00 překvapení večera.

18:00–18:05 otevření kostela, vyzvánění
zvonů, 18:15–18:30 historie a architektura
kostela s průvodcem, 18:45–19:45 vzpomínky na Afriku (misie), 20:30–21:30 Kateřina
Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj,
23:00–23:05 závěr večera: Dobrou noc! Prohlídka kostela bude možná celý večer kromě
doby koncertu.

15:30–17:00 venkovní výtvarná dílna Karel IV.
(pro děti), 16:00–16:30 hra pro děti – Podiven,
16:30–17:00 liturgické předměty a roucha (pro
děti), 17:00–18:00 prohlídka kůru a varhan
(pro děti), 18:00–18:05 slavnostní vyzvánění
zvonů, 18:05–18:30 modlitba za Všenory,
18:30–19:00 liturgické předměty a roucha,
19:00–19:30 prohlídka varhan, 19:30–20:15
koncert, 20:15–21:00 prohlídka věže, historie
zvonů a souběžně prohlídka kostela a ochutnávka mešního vína, 21:00–21:30 literární

pásmo s doprovodem hudby, 21:30–22:00
papež František, závěrečná modlitba.

Řevnice, kostel sv. Mořice
16:30–18:00 Děti dětem, 18:00–18:05 slavnostní vyzvánění zvonů, 18:05–18:45 dějiny
řevnické farnosti, 18:45–19:20 O svatém
Mořici a mučednících thébské legie, O oltáři Nanebevzetí Panny Marie, jeho původu
a prvním řevnickém kostele, 19:20–19:50
Petr Lutka – písničky, 19:50–20:10 modlitba
za Řevnice, 20:10–21:00 prohlídka kostela
a varhan, 21:00–21:50 koncert sboru Canto
Carso, 21:50–22:00 závěrečná modlitba. (red)

Za krásou můr se vydejte
na Karlštejn

Radotínský biotop odemkl
vodní hladinu

Sedmá Karlštejnská můří noc je tu! Letos se
koná v sobotu 25. června. Sraz je ve 20 hodin
u železniční zastávky v Karlštejně. Ukázka
odchytu nočních motýlů na světelný zdroj
a jejich určování proběhne na Budňanské skále
od soumraku přibližně do půlnoci podle počasí
a počtu účastníků.
Exkurzi povede Petr Heřman ze Společnosti pro
ochranu motýlů. Zájemci by měli mít vhodné
oblečení, to znamená i na chladnější noc. Dále
obuv do terénu a baterku nebo čelovku. Podle
počasí je dobré zvážit deštník nebo pláštěnku.

V sobotu 14. května se opět otevřel biotop
v Radotíně. Během odpoledne se v areálu
bavili dospělí i děti. Zkoušeli například střelbu
z laserových pušek či z velkého praku, jízdu
na paddleboardu nebo koňském hřbetě
a vyrobili si také něco pěkného na památku.
K tomu jim hrály kapely Nolem, Harry Band
a Petr Kalandra Memory Band.
V 17 hodin plavčík Matěj Barák vylovil z přírodního jezera klíč určený k odemčení vodní
hladiny, jímž pak starosta Karel Hanzlík spolu
se svým zástupcem Miroslavem Knotkem
zahájil letošní koupací sezonu.
Biotop je nyní otevřen od pondělí do čtvrtka
od 11 do 18 hodin za 50 korun na den. Od pátku do neděle pak bude vstupné podle ceníku.
Při horším počasí je možná sleva. Podrobnosti
a změny sledujte na www.biotopradotin.cz.

Archiv pořadatele

Do lesa ve Vonoklasech
míří Aladin i piráti
V sobotu 11. června se znovu otevře brána
Pohádkového lesa ve Vonoklasech. Ještě před
vstupem najdou děti na návsi plno her, skákací
hrad i malování na obličej. Na trase pak spoustu překvapení, úkolů a dobrodružství. Potkají
Aladina, celou královskou rodinu včetně šaška,
číhat na ně budou loupežníci, piráti, oblíbené
postavy z Pána prstenů a další. Bavit se budou
děti i dospělí. Na statečné objevitele říše
pohádek pak počká strom plný odměn. Konec
trasy nad lesem zpestří občerstvení, dětská
střelnice a možnost projížďky na koni. Lesní
brána zůstane otevřená do 16. hodiny. Poté se
všechny pohádkové postavy přesunou do cíle
a až do 18. hodiny pobudou se všemi, kteří
zůstanou. Vstupné je dobrovolné. Všechny
informace najdete na www.tojevono.cz.

MČ Praha 16
www.idobnet.cz
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Dolní Berounka

Májové slavnosti jsou ve finále
Letošní 17. ročník festivalu Staročeské máje je za námi. Hned na několika místech kolem
Berounky a letos poprvé také v Praze přinesl spoustu lidové kultury a jarní energie. V sobotu
21. května oslavy proběhly v Zadní Třebani, odkud je i obrázek na titulní straně.
Video z průběhu májů v Mokropsech najdete na www.idobnet.cz v rubrice VIDEA.

Všechny chutě světa znásobí
dobřichovický adrenalin
I v tomto roce se uskuteční na zámku v Dobřichovicích food festival Všechny chutě světa.
Koná se v sobotu 18. června od 10 do 20
hodin. Ochutnáte šťavnatý gruzínský šašlik, vietnamský bun cha, bretaňské palačinky, mexické
quesadillas, španělskou paellu, japonské sushi,
ruské pirohy, americké hamburgery, africkou samosu, malajskou laksu, smažený hmyz a další.
Čeká Vás také adrenalinový park, kde si budete
moci vyzkoušet obří trampolíny, lezeckou stěnu,
houpačku z mostu, přejet řeku Berounku na laně
či zkrotit divokého býka. Ty nejmenší pak dvě
divadelní vystoupení. Každý návštěvník obdrží
(red)
kuchařskou knihu.

Radek Havlíček

Alkazar se ocitne v britském seriálu

Zloděj zahradník

Britský filmový štáb promění vápencový lom Alkazar v historickou pevnost. Bude v něm natáčet několik snímků historického
seriálu Britannia, jehož příběh se odehrává v roku 46 před naším
letopočtem na Britských ostrovech. Filmaři si pronajali lokalitu od června do konce listopadu. Dva týdny potrvá budování
filmových kulis, zhruba čtyři dny samotné natáčení a jeden týden
likvidace dekorací. Turisté se nemusejí obávat žádných omezení,
jenom při natáčení bude nutné chvíli počkat a držet se pokynů
štábu kvůli dokončení záběru. Lom přitahuje filmaře už od 60. let
minulého století, k nejznámějším snímkům patří například Lotrando a Zubejda, Dobrodružství kriminalistiky nebo Nevinné lži.

Jaro a zvelebování zahrad jsou
v plném proudu. To potvrdila
i nezvaná návštěva v letovském
zahradnictví. V noci z neděle
22. na pondělí 23. května se tam
vloupal zatím neznámý zloděj.
Nejdříve prostřihl oplocení u provozovny a poté si ze zahrady odnesl
rostliny a stromky za 17 tisíc korun.
Na oplocení způsobil škodu 1 500
korun. Policisté po něm pátrají. (jd)

U krásných aut se vyjímaly
nejen krásné ženy
Během předposledního květnového víkendu
bylo v Dobřichovicích živo. Kromě Dobřichovické degustační míle se zde konal sedmý ročník
Corvette Bohemia Rally. Účastníci si užívali parádní počasí, krásná auta i humorné okamžiky.
Inu, kdo chce, bavit se umí.

mají rozměry 230 x 85 x 38 cm a váží 65 kg.
Celkový výtlak je 430 kg až po hladinu
ponoru. Zájemci a odvážlivci už mohou začít
nacvičovat. Registrace k závodu proběhne
před začátkem akce na místě,“ uvádí Procházka. Odvážlivci i fandící diváci se sejdou
v sobotu 2. července u rybníku Žába. Všichni
si vychutnají nejen jistě nezapomenutelné
výkony, ale také grilované klobásky a dobře
vychlazené pivo.

Radek Havlíček

Svinařského Čochtana vystřídá neckyáda
Začátek prázdnin byl ve Svinařích vždy ve znamení Čochtana čili přejezdu rybníku Žába
po úzké lávce na kole a trakaři. Tato oblíbená
akce byla před lety zrušena pro nedostatek
vody v rybníce, ale místní se letos rozhodli
událost obnovit, byť v trochu pozměněné
podobě. Kolo a trakař vystřídají ručně vyráběné
necky z dílny Petra Procházky.
„Závodit bude dvoučlenná posádka, k dispozici jsou dvoje necky a dvě pádla. Plavidla

Zkus být hasičem, policistou či záchranářem
Sbor dobrovolných hasičů města Dobřichovice
srdečně zve na den s integrovaným záchranným
systémem. Akce proběhne v sobotu 18. června
na louce u pěší lávky v Dobřichovicích.
Zajímavé dopoledne začne v 9
hodin. Asi o půl hodiny později
ho zahájí náměstek hejtmana
Středočeského kraje. Poté budou
na jednotlivých stanovištích k dispozici všechny složky integrovaného záchranného systému – hasiči,
městští policisté, policisté ČR,
záchranáři, zástupci Červeného
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kříže a další. Všech se budete moci
zeptat na to, co vás zajímá.
Odpovědi tu najdou i ti, kteří přemýšlejí o tom, že by se rádi stali
hasičem, policistou či záchranářem. Od 11 hodin proběhne
ukázka činnosti všech zúčastněných. Konec je plánován kolem
12:30 hodin.

DOBNETZPRÁVY
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Lety

KRÁTCE
LÉTO S LEŤÁNKEM
Sobota 11. 6. 2016
od 14:00 do 17:00
Happyfoot workshop: výroba
Barefoot sandálů.
Barefoot obuv je nejmodernější
trend ve zdravém obouvání
a v létě vám rozhodně nesmí
chybět. Naučíme vás, jak vyrobit bosonohé sandály přesně
na míru pro vás i vaše děti. Sejdeme se v TJ Sokol Řevnice,
malý sál, Opletalova 89.
Neděle 26. 6. 2016
Letní kabaret Liduščina
divadla, náves Lety (v případě
nepříznivého počasí sál U Kafků, v Chaloupkách 36).
Neděle 4. 9. 2016
od 14 hod.
Letní Lety – zábavné odpoledne plné divadla, hudby
a dobré zábavy pro děti i dospělé na návsi pod lipami.
Podrobnější informace
o nabízených akcích najdete
na www.letanek.cz.

OPRAVA POVRCHU
Zastupitelstvo kraje schválilo
poskytnutí dotace pro obec
Lety ve výši 499 710 Kč. Tyto
finance budou použity k opravě hřiště s umělým povrchem:
na povrch samotný i na opravu hrazení a výměnu ochranných sítí. Rekonstrukce se
uskuteční v průběhu prázdnin.

ZMĚNA SVOZOVÉ
FIRMY NA SEPAR
Ve výběrovém řízení na svoz
odpadů podala obci Lety
nejvýhodnější nabídku na svoz
směsného odpadu opět firma
AVE, naopak svoz tříděného
odpadu bude od 1. 7. 2016
realizovat firma Technické
služby města Hostivice.

Alena Vanžurová

Letovské máje 2016
Letošní máje jsou
za námi a byly unikátní
hned v několika
aspektech:
V rámci květnových oslav jsme
s našimi hasiči oslavili jejich
120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Letech.
Před polednem pozvali naši
hasiči své kolegy ze sousedních
obcí na slavnostní schůzi do sálu
U Kafků. Tohoto slavnostního
shromáždění se účastnila i početná skupinka dětí – pokračovatelů hasičské tradice v Letech,
což pokládám za bezesporu
největší loňský úspěch našich
hasičů. Chtěla bych vyzdvihnout
snahu Jakuba Šůry a Honzy
Dolejše, kteří zajistili, že vedení

dětského hasičského kroužku se
po dlouhém období opět přesunulo do Letů. Je velkým štěstím
pro naše dobrovolné hasiče,
že vedoucím kroužku je právě
Martin Ryšavý.
Příležitost vidět výsledky půlroční
práce Martina a jeho pomocníků
(dovolím si jmenovat Richarda
Janicha, Michala Ryšavého
a Vaška Pošmurného) jsme
měli právě během odpoledního
programu v rámci májů. Nejmenší děti zasahovaly při likvidaci
hořícího kontejneru, starší děti pak
zachraňovaly při autonehodě své
malé kamarády, které s ošklivými
zraněními vytahovaly z nabouraných aut a odborně jim ošetřovaly
tržné krvácející rány i otevřené
zlomeniny.
V průvodu, jehož tempo udávala

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 15. 6.
Zastupitelstvo obce Lety se
opět sejde na veřejném zasedání dne 15. 6. od 19 hodin
v sále U Kafků. Na programu
bude schválení účetní závěrky,
závěrečného účtu a také zprávy o přezkoumání za rok 2015.

Alena Vanžurová

dechovka Dvanáctka Plzeň pod
vedením pana Jindřicha Koláře
a jemuž na půvabu dodaly mažoretky ze souboru Srdíčko Plzeň,
vezlo koňské spřežení také jednu
z nejstarších hasičských stříkaček,
tzv. koňku, zapůjčenou od hasičů
z Osova. Tímto jim velmi děkuji.
V programu nechyběla vystoupení
našich dětí z mateřské školy a ze
Školinky Nona, představily se také
děti ze sousedních Dobřichovic,
skupiny Klíček z Řevnic i Pramínek
z Černošic. Pramínek statečně
dokončoval své vystoupení za silného deště, který srazil vysokou
teplotu celého sobotního dne.
Déšť zkomplikoval i předvedení
hasičské stříkačky koňky (na fotografii jsou vidět silné provazy
deště, které hasiče bičovaly...)
Slunce se objevilo, jen co začala
hrát kapela Třehusk. Poražení
májky, jejíž vybojovaný věnec měl
letos pro dětské vítěze podobu
obrovského chodského koláče,
tak mohlo proběhnout ve výborné náladě, která panovala až
do pozdních nočních hodin. To už
hrály místní kapely Blue Brothers
Band Honzy Drašnara a Vosí
hnízdo nejen z posledního CD
Brambory.
Letošní máje se opravdu vydařily.
Pokud jste neměli příležitost se
28. května zastavit na letovské
návsi, určitě se podívejte do fotogalerie na obecních stránkách,
kde je dění zaznamenáno očima
fotografů Aleny Vanžurové a Karla
! Barbora Tesařová
Ráže.
www.idobnet.cz

5

DOBNETTÉMA

Padesátá Porta
klepe na dveře

Již po padesáté se setkají muzikanti, kapely,
interpreti a autoři, aby se pokusili získat přízeň
poroty a také jedinečnou a legendární sošku Porty
od akademického sochaře Miroslava Rabocha.
Hudba sama o sobě není
soutěž. Je tu proto, že ji lidé
stvořili jako nepostradatelnou
součást svého života. Na celém
světě neustále provází generace
mladých i starých, úspěšných
i těch, kteří život prožívají jako
cestu od pólu k pólu. A všichni
museli přijmout fakt, že bez
hudby to nejde.
Je naprosto úžasné, nikoli
však překvapivé, že na celém
světě probíhají soutěže ve všech
možných kategoriích a žánrech
a stále jsou na vrcholu hudební-

ho dění a zájmu posluchačů.
Porta pro Čechy znamenala
hodně. Pocit sounáležitosti,
vzdoru a víry v něco krásného, co
přinášelo světlo do šedi a temnoty
politických a lidských hradeb. Tak,
jak se zvedala popularita této hudební akce, rostla i síla samotných
návštěvníků, protože cítili spojitost
s něčím krásným, významným
a ojedinělým. Porta se stala součástí naší hudební historie a už to
tak navždy zůstane.
Svět Porty probíhal jako lidský život. Narození, učení, hledání, vzdor,

Hudba je lék a Porta je nejlepší apatyka...
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zklamání, snění, probouzení a nacházení. Vše s tím spojené na cestě za krásným prožitkem a zážitkem je navždy ukryto v duších
diváků i muzikantů. Je fascinující,

že tato tradice a touha pokračuje
i dnes, kdy všechno můžeme vidět
a slyšet jediným dotykem prstu. Je
nádherné sledovat tu spoustu muzikantů a kapel, které se pokoušejí
znovu přinést něco, co se bude líbit
ostatním. Dívat se, jak se amfiteátr
plní diváky, kteří se těší na krásné
hudební zážitky. A je potřebné, aby
ta příležitost žila dál.
Proto je tu Porta, která nabízí muzikantům možnost přijít si zahrát,
zazpívat a možná i zvítězit. Porta
je naděje i zklamání, ale i touha
a cesta na delší trať, po níž se
v minulosti vydala spousta dnes již
známých a uznávaných osobností,
jako jsou Karel Plíhal, Robert Křesťan, Honza a František Nedvědovi,
Jaroslav Samson Lenk, Vojta
Kiďák Tomáško anebo Spirituálové, Rangers, Fešáci, Pacifik a celá
plejáda dalších kapel a muzikantů,
kteří tvořili historii slavné Porty.
Přeji padesáté Portě, ať se vydaří
a mnoho štěstí i do dalšího půl! Jiří Vondráček
století!

Kdo je tvůrcem keramické Porty?
Vítěz Porty tradičně získává (kromě jiných
věcných cen) také keramickou sošku z dílny
akademického sochaře Miroslava Rabocha.
Zajímá vás její tvůrce?
Miroslav Raboch se
po absolvování Vysoké
školy uměleckoprůmyslové
zaměřil na stavební a monumentální keramiku.
Celý život zasvětil sochařství. Spolupracoval s architekty a jeho
díla zdobí budovy, sady
a parky na mnoha místech
Čech, ale i v zahraničí. Používal nejrůznější materiály.
Tvořil z hlíny, kamene, dřeva nebo pískovce. Práce
sochaře s sebou přináší
navíc i fyzickou dřinu,
pytle se sádrou či s hlínou
jsou totiž velmi těžké.
Pan Raboch žije v jihočeských Trhových

Svinech a stále tu tvoří ve svém
ateliéru. Letos oslavil 85 let.
V poslední době začal dělat
menší věci, ty velké už nezvládal. Dělá různé dekorativní
figurky a ozdoby na zeď.
Během mé návštěvy
v ateliéru, při vyzvedávání
sošky, se pan Raboch
vždy zajímá, co se
na Portě děje, jaký
bude program, a hlavně
nám přeje hodně spokojených návštěvníků a pěkné
počasí. Chtěla bych mu
za porťáky poděkovat
za spolupráci, popřát hodně zdraví a sil do dalších
tvůrčích let.
! Anna Roytová
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Nejstarší festival je českou raritou
Ti, kteří Portu před téměř
padesáti lety založili nebo se
jí zúčastnili, asi nečekali, že
bude pokračovat až dodnes.
Porta je českou raritou,
starší open festival u nás
nemáme. Během těch desítek
let přinesla mnoho krásných
písniček a stála u zrodu
hvězd skupin a interpretů
folkové a country hudby. A my
můžeme být pyšní, že se snad
už trvale usídlila v našem kraji,
v řevnickém Lesním divadle.
Jak vlastně Porta vznikla a kde všude jsme ji
v minulosti mohli navštívit? Pojďte se s námi
krátce podívat do její historie.

kde fungoval až do roku 2002. Po velkých
povodních a také kvůli nevyhovující situaci byl
amfiteátr v Plzni uzavřen, a festival musel hledat jiné místo. Na pět let jej našel v Jihlavě.
Během podzimu 2006 došlo k volbám
ve Sdružení Porta. Dosavadní předseda Josef
Pecl nebyl zvolen a novým vedením byl vyzván
k předání všech potřebných náležitostí. Kvůli
velmi špatné komunikaci a složité situaci to ale
vypadalo, že Porta 2007 je ohrožena. Aby bylo
možné situaci zachránit, bylo založeno nové
Občanské sdružení Porta se sídlem v Českých
Budějovicích, jehož předsedkyní se stala Anna
Roytová. Rozběhla se snaha o záchranu Porty.
Téhož roku došlo k dohodě s pořadatelem
Trampské Porty v Ústí nad Labem, Českou
tábornickou unií, obě Porty se spojily a začala
příprava postupného sjednocení dosud soupeřících hudebních akcí.

Řevnická éra
od roku 2008

Žalman

Porta se stěhuje
a pak zakotví v Plzni

Začátky v Ústí
Parta kamarádů v Ústí nad Labem uskutečnila
nápad, že by bylo dobré založit festival country,
westernové a trampské hudby. Bylo to v roce
1966. „Shodli jsme se, že vzhledem k žánru
a našemu kraji by měl název mít něco společného se zdejší přírodou nebo tak nějak. A tu
jsem uvedl, že skalní útvar, kterým řeka Labe
vtéká do Ústecka, nese odjakživa název Česká
brána, latinsky Porta Bohemica. Jenže to se
nám zdálo moc dlouhé a tak nějak příliš reálně
lokální, a tak jsme hledali dál. Nic kloudného
jsme ale nevymysleli, až Zbyněk Jelínků prohlásil, že lidé přece vědí, že Porta není v Číně
a že tu Bohemicu můžeme kliďánko vynechat,“
vzpomíná na první schůzku k festivalu jeden ze
zakladatelů Jirka Šosvald.
Hned v roce 1967 se v Ústí konal první ročník
Porty, tamtéž proběhl ještě v dalších třech
letech. Zajímavé je, že hned od začátku dostávali vítězové „keramický nesmysl“, sošku Porty
od akademického sochaře Miroslava Rabocha,
který ji pro Portu vyrábí dodnes.

V 70. letech minulého století se Porta často stěhovala, mimo jiné se konala v Karviné, v Sokolově,
ve Svitavách nebo v Olomouci. K patnáctým
narozeninám pak festival dostal krásný dárek,
když na deset ročníků zakotvil v Plzni na Lochotíně. Plzeňská éra byla významná, na Portu chodilo
i dvacet tisíc lidí a mnoho jich festivalem žilo.

Devadesátá léta
a období dvou Port
Hned po revoluci v roce 1989 vzniklo sdružení
Porta se závazkem udržet Portu i v nové době.
Členové sdružení chtěli festival pořádat i v roce
1991 v Plzni, ale k organizaci Porty se přihlásili
i její zakladatelé, kteří ji chtěli v Ústí, a nastalo
dělení festivalu.
V Ústí se pak odehrála Interporta, později
Trampská Porta a z pořadatelů obou akcí se
staly dva nesmiřitelné tábory.
Po Portách v Olomouci, Brně a ve Svitavách
se v roce 1995 festival opět navrátil do Plzně,

Kvůli nepříliš vhodnému načasování, umístění,
nevelkému zájmu diváků a problémům způsobeným minulým vedením Porty se české národní finále přesunulo z Jihlavy blíže ku Praze – do areálu Lesního divadla v Řevnicích. Během příprav
došlo k oddělení interpretační a autorské části.
V interpretační soutěži postupují soutěžící do semifinále a českého národního finále v Řevnicích
a nejlepší z nich potom do mezinárodního finále
v Ústí nad Labem, kde se utkávají se světovou
konkurencí. Finále autorské Porty se odehrává
v Ústí nad Labem.
Nové působiště přijalo Portu výtečně a narůstá
a prohlubuje se spolupráce s místními. Denní
scéna byla přejmenována na semifinálovou.
Scéna se přesunula blíž k centru dění, nejdřív
do prostoru hřiště na házenou a poté na volejbalové hřiště Sokola.
Nejvíc problémů přinesla povodeň a vytrvalý
déšť, které v roce 2013 zasáhly Řevnice, proto
ještě dva týdny před konáním finále nebylo
jasné, zda se povede v divadle a v Řevnicích
odstranit všechny povodňové škody a nebude
se muset hledat nový termín. Vše ale nakonec
dobře dopadlo.
Nyní je v Lesním divadle nové jeviště a probíhá
další rekonstrukce zázemí pro účinkující.

inzerce

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

PRONÁJEM. Nebytový prostor
80 m2. Centrum Dobřichovic.
Prostor se nachází přímo na nově vznikajícím
náměstí v novostavbě Dob-centra u parku,
vedle obchodu galanterie a spodní prádlo,
bazénu a vinotéky la-Fontána. Dále přibude
hotel s restaurací a sportoviště.

+420 777 665 517
www.realfriend.cz

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz
www.idobnet.cz
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Xindl X

Trapas

Lesní diva

Archiv kapely

2008 – Xindl X

2014 – Louka Band

Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. V roce 2008 získal
ocenění Autorská Porta za píseň Dysgrafik a poté získal ještě
další ceny. Jeho píseň Anděl byla v roce 2008 nejhranější písní
na serveru Bandzone.cz.

Čtyřčlenná kapela je nepřehlédnutelná nejen díky houslistce
HeleN. Žánrově hraje folkrock, její písně jsou autorské. Hraje
na mnoha folkových festivalech, v roce 2013 natočila CD Živě
v rybě a po loňské Portě i další album.

2009 – Zdeněk Hamřík

2015 – Trapas

Zdeněk Hamřík je český folkový písničkář a kytarista, který se
na české hudební scéně pohybuje od roku 1998. V roce 2003
vystoupil jako host na jarním turné Věry Martinové.

Skupina vznikla v roce 1996 a oblastních kol Porty se zúčastnila
několikrát, až v roce 2015 vyhrála finále.
A kdo to bude v roce 2016?
Přijďte se podívat na Portu a uvidíte!

2010 – Quanti Minoris
Žánrově lze Quanti Minoris zařadit do historizujícího folkrocku
s keltskými kořeny. Za nejvýstižnější označení lze považovat
hradní podobu rocku, tedy „hradrock“. Portu tato skupina vyhrála
dvakrát, i v roce 2007.

2011 – D.N.A.
Skupina D.N.A. se začala formovat v roce 2005. O pět let později
natočila své první demo CD.

2012 i 2013 – Švédova trojka
Trio rodinných muzikantů soustředěných kolem Bořivoje Švédy volně navazuje na skupinu Tah, účinkující na hudební scéně
na přelomu tisíciletí. Repertoár tvoří výhradně autorská tvorba.
Švédova trojka se snaží hrát pohodové písničky, v nichž nechybí
nadhled, humor a které by měly vyvolávat úsměv na tváři.

Švédova Trojka

Hudba je lék a Porta je nejlepší apatyka...
inzerce

CYCLESTAR s.r.o.

RADOTÍN

SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Kalkhoff Integrale

www.elektrokolo.cz
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STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...trámy, fošny, prkna, latě
z vlastní pily

Karlštejnská 44, Roblín

Elektrická tříkolka

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

E-bike Forenza Leader Fox

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244
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PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

tel.: 602 856 404

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz
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Významná portovní města. Znáte je?
Letošní Porta je už
padesátá a odehraje se
ve znamení hudebních
milníků a osobností,
které tento žánr
poznamenaly.
Nemělo by se ale také
zapomenout na města,
která se do historie
tohoto festivalu
výrazně zapsala.
Ústí nad Labem
Město vzniku Ústí nad Labem musíme určitě vzpomenout jako první. Celkem pětkrát se v počátcích
všichni scházeli v kulturním stánku
s portovní tradicí a dodnes se tam
s úctou vracíme. Národní finále se
ale v sedmdesátých letech muselo
stěhovat a díky nadšencům se
ho podařilo uspořádat v různých

Jihlava

Lochotín

koutech republiky. Olomouc nebo
Svitavy poskytly zázemí víckrát,
stejně jako Sokolov, který díky Jardovi Studenému zachránil národní
finále v roce 1980.

Plzeň
Zásadním městem ale byla
Plzeň, v níž Porta zakotvila
na deset let a kde se díky nezapomenutelnému prostředí výsta-

viště vytvořila neopakovatelná
atmosféra. Ta pak v polovině
80. let vrcholila na Lochotíně,
kde při koncertech běhal mráz
po zádech divákům i muzikantům. Od poloviny devadesátých
let, kdy řada lidí Portu už odepisovala, se národní finále do Plzně opět vrátilo, a nebýt povodně
roku 2002 a obchodních záměrů
města, mohlo by této Mekce
Porty určitě slušet dodnes.

Jihlava se stala trochu smutnou
portovní kapitolou, ale finálové
koncerty v letním kině i vedlejší
scény (zvláště ta v zoo) měly svou
atmosféru. A tak všichni věříme,
že Porta s přívlastkem „řevnická“ na dlouhou dobu naváže
na historické geografické milníky
pohodou, atmosférou a dobrou
muzikou. Porta není jen pouhým
festivalem, ale prostorem pro setkávání lidí naladěných na stejnou
notu. A Lesní divadlo v Řevnicích
má snad dobře našlápnuto na del! Zdenek Schwager
ší dobu.
Petr Beneš



Jihlava

Co se vám vybaví, když se řekne
Lesní divadlo v Řevnicích?
V roce 2008 našla Porta svůj nový domov
v řevnickém Lesním divadle. Muzikanti,
pořadatelé i diváci si chválí zdejší příjemnou
atmosféru, zeleň i lesní vzduch, Řevničtí
dávají najevo, že tady Portu chtějí mít i nadále.
Doufejme, že to tak v budoucnu zůstane.
A co si o domově
Porty myslí muzikanti
Petr Kocman a Jaroslav Samson Lenk?

Petr Kocman, country zpěvák,
nyní má kapelu PK Band, hraje
i s Fešáky, dříve působil v kapele
Greenhorns, každý týden má svůj
pořad v Country Radiu.

Byl jsem učarován!
Když se řekne Lesní divadlo v Řevnicích, vybaví se mi především
festival Porta, který mám s tímto
nádherným prostorem spojen.
Poprvé jsem se tam objevil u příležitosti mého koncertu s kapelou právě v rámci Porty a bez
nadsázky musím říct, že jsem
byl, a dodnes jsem, učarován!
Pamatuji si, že když jsem viděl
z jeviště celý prostor, připadalo
mi to jako v útulném pokojíčku.
Díky tomu se dá vytvořit velmi
příjemná až intimní atmosféra mezi
účinkujícím a publikem, což se
tam vždy díky tomuto prostoru
také daří. Vzpomínám si, když
jsme se sešli se Zdeňkem Rytířem
jeden rok společně v porotě Porty
a povídali si ve volných chvílích
o všem možném, oba jsme se
nezávisle shodli na tom, že Porta
konečně po dlouhé době nalezla
místo, které jí sluší a je pro ni jako

stvořené! (A to myslím ani Zdeněk
nevěděl, že na tenhle skvělý
nápad pořádat Portu v Lesním divadle přišla jeho kolegyně textařka
a citlivá duše Hanka Sorrosová.
Troufnu si tvrdit, a to i za diváky,
jejichž spokojené tváře jsem tam
vždy viděl, že se tam člověk vždy
rád vrací, protože tohle místo
prostě čaruje...
Přeji Lesnímu divadlu, ať je i přes
úskalí moderní doby stále lesní
a ve své kráse se dožije dalších
stovek let! Good luck!

Zpívali s námi
i televizáci
Kdysi, za dob totalitních, se Česká
televize rozhodla natočit pořad
o portovní muzice. Volba místa
připadla na řevnické Lesní divadlo.
Tehdy ještě nikdo netušil, že zde
jednou Porta najde nový domov.
Když jsme tam s Hop Tropem dorazili, byli jsme překvapeni, že tak
pěkné divadlo vůbec existuje. Moc
se nám líbilo, jen jsme se obávali
štábu České televize. Byl to přece
jenom hlavní sdělovací prostředek
vládní moci. Ale úplně zbytečně.
Místní byli moc milí, a když jsme
dotočili svůj vstup a bylo po všem,
vyhecovali nás, jestli bychom
nezahráli jen tak, mimoplánově, pro

Jaroslav Samson Lenk, písničkář
a zpěvák, člen kapely Hop Trop
i dalších, zakladatel Radia Samson.
radost. A tak jsme se do toho dali
a hráli Amazonku a Bety, vyndej
z bedny soudek a další a další
písničky. Po chvíli jsme zjistili,
že s námi nezpívají jen porťáci
a místní, ale i televizáci. A když
bylo po všem, rozesmáli nás kluci
od televizního zvuku, neboť přišli
za dramaturgem s nataženou rukou
se slovy: „My ti říkali, že to nejsou
žádní namyšlení blbci. Neměl ses
sázet. Naval každýmu kilo.“
Téma připravila
Lucie Hochmalová
Dáša Borovská
www.idobnet.cz
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Mým snem je dostat se
do reprezentačního áčka
MLADÁ NADĚJE ŽENSKÉHO HOKEJE ADÉLA
JŮZKOVÁ JEDE SBÍRAT ZKUŠENOSTI ZA OCEÁN

• Sedmnáctiletá studentka
gymnázia.

Adéla Jůzková
z Dobřichovic je
v hokeji opravdu
dobrá. Za dívky působí
v HC Slavia Praha
a v letošní sezoně hrála
i společně s chlapci
za HC Hvězda Praha,
mladší dorost. Kromě
toho je také součástí
ženské reprezentace
do 18 let. Myslím, že
o ní v budoucnu ještě
uslyšíme.

• Hokejistka, hraje
za reprezentaci ČR do 18 let.
• Žije v Dobřichovicích.

Neměla jste někdy chuť se
na to vykašlat?
Měla jsem takové chvíle, teď
v zimě jsem si říkala, proč sem vůbec chodím… Ale nechci skončit,
mám hokej moc ráda.

Holka mezi kluky
Většina lidí sleduje mužský
hokej. Existuje i ženská liga?
Ano, je top soutěž, kde jsou dva
týmy, tedy my a Karviná, a pak je
nižší soutěž, kde je asi pět týmů,
a také moravská soutěž. Každý
rok se vítězové z těchto tří skupin
sejdou na turnaji, což je něco
jako mistrovství ČR. Mému týmu
už se podařilo získat dvakrát titul
mistryň ČR.

D

ívek, které se věnují
hokeji, není mnoho. Adéla
je na ledě na bruslích s hokejkou už odmalička, hraje v útoku
na pravém křídle. Že je v něm
opravdu dobrá, potvrzuje i to, že
si ji vybrali do ženské reprezentace
do 15 a pak i do 18 let. Naštěstí
se jí dosud vyhýbají zranění. „Měla
jsem jen jednou zlomenou klíční
kost, jinak mám štěstí,“ říká nadějná česká hokejistka, která se chce
tomuto sportu věnovat i v budoucnu, i když už sama nebude hrát.
Vezměme to ale od začátku.
Není moc obvyklé, že holky

hrají hokej. Jak jste se k němu
dostala?
Přes tatínka, který měl hokej rád
a vždycky chtěl chlapečka, který
by ho hrál. Ale narodila se nejdřív
sestra, pak já a nakonec ještě
bratr. A všichni jsme šli na hokej.
Hrála jste tedy už jako malá
holčička?
Ano, asi od pěti let v Černošicích.
Tam teď táta dělá předsedu hokeje.
Bylo to náročné? Nutil vás
tatínek moc?
Právě že ne, tehdy to bylo poměrně jednoduché, hodně jsem při
hře vynikala. Mladší holky většinou
hrají chytře, víc čtou hru, zatímco kluci do toho jdou po hlavě
a silou. Až když jsem byla starší
a bylo těžší kluky přeprat, musela
jsem toho dělat víc než ostatní.
Jak vaše cesta pokračovala
z Černošic dál?
Když mi bylo asi devět deset let,
taťka zjistil, že existuje holčičí
hokej. Přihlásil nás se sestrou
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Kdo je Adéla
Jůzková?

na kemp, kde si mě ten první rok
všimli. A pak mě vybrali do reprezentace do 15 let.
Je těžké dostat se do reprezentace? Nebo je to jednodušší, když už o vás vědí, že jste
šikovná?
Hlavně je důležité dostat se
na nějaký kemp, aby o vás věděli.
A když jste lepší, je to poměrně
jasné – v republice nehraje hokej
tolik holek jako kluků, myslím, že
nás je tak kolem pěti set. To pak
není takový problém do reprezentace se dostat. Těžší je poprat se
o místo v A týmu, protože tam
berou i hodně mladé holky.
Jak náročné je hrát hokej – jak
často třeba trénujete?
Teď je suchá příprava, která je
trochu jiná než v sezoně. Mám tři
tréninky týdně, plus si sama chodím střílet na branku a ještě mám
do toho in-line hokej. Ledové
tréninky v sezoně máme šestkrát
týdně, v neděli pak zápas, k tomu
strečink, bazén.

Jaké to je, hrát jako dívka
hokej? Máte mezi chlapci
výhodu?
Asi jo, když někam jdu, je to
docela dobré. Většinou mám ale
kamarády, kteří všichni hrají hokej,
jelikož veškerý volný čas trávím
na hokeji.
Dá se nějak poměřovat klučičí
a holčičí hokej, nebo je to něco
úplně jiného?
Do určitého věku, třeba do páté
třídy, je to podobné. Ale pak už
jsou kluci silnější, mají tvrdší ránu
a jdou víc do těla, takže už je těžké se jim vyrovnat. Dá se to, ale je
to opravdu náročné.
Ale vy teď hrajete společně
s chlapci za Hvězdu, takže to
jde i v tomto věku?
Když jsem byla mladší, říkali, že
s nimi můžu hrát do 15 let, ale
hraji za ně pořád. Jedná se spíš
o výjimky, které se domlouvají
na svazu ledního hokeje. Je fakt,
že čím jsou holky starší, tím větší
mají nevýhodu. Pak už je lepší jít
hrát do zahraničí, kde je ženský
hokej rozšířenější, je tam víc týmů
a šance si zahrát je vyšší.

DOBNETROZHOVOR

Chtěla byste jít někam
do zahraničí?
Právě v letošní sezoně pojedu studovat do Ameriky, do Minnesoty.
To je pěkné, tak ať se vám tam
daří. Říkala jste, že v Americe
je ženský hokej rozšířenější –
je tam obdobná ženská soutěž
jako mužská NHL?
Myslím, že ji minulý rok založili,
ale jsou tam jen čtyři týmy, není to
ještě tak obvyklé, navíc Američané
se snaží vychovávat svoje hráčky
a moc k sobě nepouštějí cizí holky. I když pár jich tam samozřejmě
je, ale je malá šance se mezi ně
dostat. Je to poměrně těžké.
Ale z Minnesoty je to asi lehčí
než z Čech?
To ano. (smích)

Můj sen je A tým
Kolik států v Evropě hraje
ženský hokej?
Prakticky všechny, ale jsou tam
značné rozdíly v kvalitě. My jsme
v Evropě nejlepší, pereme se s Ruskem, to je náš velký soupeř. Ale
Amerika a Kanada jsou někde jinde.
Hodně cestujete. Máte na cestách čas se jít někam podívat?

Moc často ne, většinou celou
dobu trávíme na zimních stadionech. Ale letos na mistrovství
v Kanadě jsme se byli v Calgary
podívat ve městě.

letos se tam udržel, což je super.
Kdyby se jelo na olympiádu, byl by
to pro ženský hokej velký úspěch.
A mým cílem je se do tohoto
A týmu dostat. To mi bude devatenáct let, takže nějakou šanci mám.

Dá se stíhat studium, když vrcholově sportujete a cestujete?
Chodím do sportovní třídy na gymnáziu, kde máme privilegia, dávají
nám individuální plán. Budu čekat,
jak se to tenhle rok vyvine v Americe,
a doufat, že se mi tam bude dařit.
Kdybych dostala stipendium, pokusím se udržet se tam co nejdéle.
Kolik vlastně máte medailí?
Hodně, ale většina z nich je z turnajů v dětství. Nejcennější medaile
jsou z mistrovství ČR, mám dvě
zlaté a jednu stříbrnou, a pak
mám jednu medaili z turnaje v Calgary, který jsme letos vyhrály, což
bylo úplně super, protože jsme
hrály proti americkým týmům. Je
to zajímavé i proto, že s reprezentací jsem byla dvakrát na mistrovství světa, jednou v Americe
a jednou v Kanadě, kde jsme moc
úspěšné nebyly. Ale byl to zase
krásný zážitek a zkušenosti.
Proč jsou Američanky a Kanaďanky tak dobré? Protože jich
je hodně?

Tak vám přeji, ať se to podaří!
Co ještě ráda děláte, tedy jestli
stíháte kromě hokeje i něco
jiného?
Mám ráda hudbu, hrála jsem
na kytaru a zpívala, ale na to teď
není moc času, nic jiného než
hokej skoro nestíhám.
Asi taky, ale ony jsou hlavně víc
motivované, jdou do všeho na sto
procent, nikdy neskončí, jedou pořád jako mašiny, podobně to mají
i Rusky. Hlavně hrají jiný styl hokeje.
My se snažíme hodně kombinovat,
ony nahodí puk a jedou za ním, pak
je těžké proti nim hrát. Navíc jsou
silné dopředu i dozadu, všechny
lajny mají velice kvalitní. U nás je
rozdíl mezi kvalitami lajn, první lajna
je jiná než třetí, u nich jsou všechny
lajny stejně dobré. V tom se asi
projevuje výhoda jejich počtu.
Náš reprezentační A tým je ale
také dobrý, ne?
Ano, náš A tým loni postoupil
do top divize, kde se bojuje
o účast na olympiádě v roce 2018,

Žijete v Dobřichovicích. Máte
tady oblíbené místo?
Většinou sem chodím kvůli kamarádům, často jdeme do parku.
Co byste si přála dělat
za deset let?
Samozřejmě se chci motat kolem
hokeje. Kdyby to hezky vyšlo,
chtěla bych pokračovat ve studiu
v Americe a potom být fyzioterapeutkou.
Tou dobou ale pořád můžete
hrát, budete mladá.
To ano, ale chtěla bych mít brzo
děti, abych na ně měla energii.
! Lucie Hochmalová
(smích)
Archiv Adély Jůzkové

inzerce

www.hobbycentrum.cz / e-mail: stanek@jost.cz

Praha 5 - Radotín, K cementárně 21 | Tel. 257 911 102 | Po-Pá 8:00-18:30, So 8:00-16:00
Příbram II, Sevastopolské nám. 330 | Tel. 775 558 500 | Po-Pá 8:00-17:30, So 8:00-12:00
www.idobnet.cz
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Sté výročí
Lesního
divadla
připomene
publikace
i výstava
Stostránkovou publikaci
o historii řevnického
Lesního divadla vydá
k letošnímu 100. výročí
„Lesňáku“ radnice
v Řevnicích. Kniha
autorů Jindřicha Königa
a Pavly Nováčkové
bude slavnostně
pokřtěna ve čtvrtek
16. června v Modrém
domečku.

Archiv MěÚ

Křest proběhne současně s vernisáží Fotosalonu věnovaného fotografiím z Lesního divadla. „Hlavní
dík patří mé celoživotní blízké
kamarádce, paní Daně Kovářové,
rozené Ryšánkové. Zapůjčila mi
ke zpracování cenný archiv svého
otce Čestmíra Ryšánka,“ uvedl
řevnický pamětník a sběratel dobových pohlednic Jindřich König.
O víkendu 17.–19. června se
v Lesním divadle uskuteční

hlavní oslavy 100 let. Večer
připomene nejslavnější éru této
scény, nejvýznamnější postavy
i představení. V sobotu 18. června slavení pokračuje uvedením
kabaretu Velvet Havel Divadla
Na Zábradlí. Pro malé diváky je
na neděli připravena hra Jiřího
Jelínka Mami, už tam budem?
Divadla Minor. Poté proběhne
divadelní koncert Příhody kluka
BomBarďáka.

Písničková pocta Jaroslavu Ježkovi
Protože život je jedna velká
výzva a zkusit se má zkrátka
všechno, rozhodli se v ZUŠ
Dobřichovice jednu takovou
velkou výzvu přijmout.
Důstojně, ale ve velkém stylu
chtějí oslavit letošní 110.
výročí narození českého
hudebního skladatele Jaroslava Ježka, který byl mimo
jiné i celoživotně úzce spjat
s herci J. Voskovcem
a J. Werichem, a tedy i s Osvobozeným divadlem.
A právě na místě, kde Osvobozené divadlo
od roku 1930 hrálo, na prknech pražského
divadla ABC, se v neděli 19. června v 18 hodin
uskuteční představení ZUŠ Dobřichovice,
které dostalo název podle svých protagonistů a divadla, ve kterém působili: V + W + J
= ABC. Aktéři zvolili formu písničkové revue

s hereckými výstupy. Těšit
se můžeme na známé písničky, například Život je jen
náhoda, Babička Mary nebo
Golem. Skladby zaznějí
v podání dětských zpěvaček a zpěváků z umělecké
školy, spolu s nimi vystoupí
a zazpívají dámy z dobřichovické vokální skupiny
Cabinet. Doprovázet je
bude Dobřichovická komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Dušana
Navaříka. Zazní i Ježkův slavný foxtrot pro
klavír Bugatti step v podání skvělé klavíristky
Alžběty Bartoníčkové. Písničky budou jako
tmel spojovat herecké výstupy Jiřího Šafránka a Jana Seidla z Dobřichovické divadelní
společnosti. Texty speciálně na míru tomuto
(ek)
představení napsala Tereza Verecká.

Dobří doktoři podpořili Náruč
Čtvrtý ročník závodů na dračích lodích se nedávno konal
v Dobřichovicích na Berounce.
Tým Dobří doktoři složený
z jednadvaceti převážně dobřichovických a řevnických lékařů,
doplněný o přátele spolku
Náruč, se ve velké konkurenci
26 soupeřů nenechal zahanbit
a dojel si do cíle pro krásné
13. místo. Rok od roku se tato
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akce stává zajímavější a atraktivnější. Přidanou hodnotou
letošního ročníku bylo navíc
překrásné počasí. „Velké poděkování patří organizátoru panu
Ostrýtovi, jednak za skvěle připravenou akci i za finanční dar,
který jako každý rok věnoval
spolku Náruč,“ sdělili nadšení
zástupci spolku, kteří se již teď
těší na další ročník.
(mh)

V upomínku na letošní jubilejní
rok si lidé budou moci zakoupit
i dárkové předměty s logem oslav.
U příležitosti 100 let Lesního divadla Řevnice byla v roce 2016
také vyhlášena veřejná sbírka
na rekonstrukci amfiteátru.
Dobrovolníci mohou přispívat
do speciálních kasiček i na účet
zřízený u České spořitelny
(pn)
20036-388051399/0800.

Přijďte se pobavit
na MIX festival
V rámci svého MIX festivalu 11. června
plánuje ZUŠ Řevnice benefiční prodej
„Dobroty pro ZUŠku“, který měl loni velký
úspěch. Výtěžek půjde ve prospěch Klubu při ZUŠ v Řevnicích, z. s., který podporuje aktivity základní umělecké školy.
Všichni, kdo mají chuť, se mohou do
10. června přihlásit na e-mail zus.rev@
seznam.cz a napsat, jaký druh zákusku
věnují. Dobroty lze nosit v den festivalu
od 15 do 16 hodin do stánku školy před
Zámečkem.
Během MIX festivalu můžete poslouchat
koncerty, podívat se na výstavu, tanec
nebo divadlo nebo si zahrát šachy.
Festival se koná od 15 do 21 hodin před
(dop)
řevnickým Zámečkem.

Iva Bittová zazpívá
na Skalce
Známá zpěvačka Iva Bittová
zazpívá 25. června od 19 hodin
v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, před kostelíkem sv.
Maří Magdaleny. Čekají nás lyrické
písně plné vášně, jimiž je zpěvačka
proslulá. Rezervace vstupenek je
možná na e-mailu mks@mnisek.cz
nebo na tel. 732 931 219. (red)

Archiv
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Už je to tu zase! Zase! Zááséééé!
V tomto textu většina divadelníků
přímo slyší klokotavý zpěv Evži
Koblížkové alias princezny Zpěvanky. Ano, blíží se Dobřichovické
divadelní slavnosti a s nimi repríza
úspěšné filmové pohádky Byl jednou jeden král. Dobřichovická divadelní společnost (DDS) ji tradičně
zahraje na nádvoří dobřichovického
zámku, a to 23. až 26. a 30. června
a 1. července. Kromě neděle, kdy
se začne už v 17 hodin, představení odstartuje vždy ve 20:00.
I letos uvidíme v hlavní roli krále Já
Prvního principála souboru Petra
Říhu, komoří Atakdále v podání
Jiřího Šafránka bude jistě roztržitě
komický. Uslyšíme krásné pís-

ničky, které DDS vydala i na CD,
dospělé herce na pódiu doplní děti
z Kukadýlka pod vedením hlavní
kuchtičky Kačky Filla Věnečkové.
Dobřichovické divadelní slavnosti
začínají už 11. června slavnostním
zahájením s dámskou vokální
skupinou Cabinet. Po celé léto
pak budeme moci zhlédnout dvě
vlastní hry DDS i kusy jiných amatérských souborů. Kromě toho
vystoupí třeba Jan Smigmátor se
svými hosty. Všechna představení budou uvedena na nádvoří
dobřichovického zámku. Aktéři
si přejí jediné: „Prosíme, přijďte
se pobavit a potěšit sebe i nás,
protože pro divadelníky není

Noc na Karlštejně zahajuje
jedenáctou sezonu
Deset letních sezon už má
za sebou původní muzikál Noc
na Karlštejně. Letos poprvé se
bude hrát na nádvoří zámku v Do-

Lucie Hochmalová

břichovicích, a to 3. a 4. června
od 21 hodin.
V muzikálu od začátku vedle místních ochotníků excelovali Vladimír
Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek či
brilantní kytarista Štěpán Rak.
Vladimír Čech nás bohužel opustil,
ale v roli Otce vlasti jej zastoupil
jiný skvělý herec – Václav Vydra.
Do souboru navíc postupně
přibyly další populární tváře: Lumír
Olšovský, Petr Jančařík, Jan Matěj
Rak a od letoška také známá
muzikálová herečka a zpěvačka
Michaela Nosková.
Výše zmíněné profesionály
doplňují ostřílení a mnoha rolemi
prověření ochotníci – například
Monika Vaňková v roli císařovny
Alžběty, Pavla Nováčková coby
Alena, Karel Král jako purkrabí,
Petr Říha hraje arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho žena Alena
(mf)
hofmistryni Ofku.

DDS

nic důležitějšího než hlediště
plné spokojených diváků a také

Berounské hradby zvou do středověku
Městské slavnosti Berounské hradby propojí 17. a 18. června
centrum města v jeden cirkulující celek. Pořadatelé návštěvníkům
nabídnou hudební scénu na Husově náměstí doplněnou o přehlídku malých pivovarů a k tomu rodinnou zónu v Havlíčkově ulici
s divadelním šapitó, historickým ležením, soutěžemi pro děti,
skákacím hradem, kavárnou a dalšími kratochvílemi. Součástí
slavností bude samozřejmě také řada občerstvoven, osvěžoven
a stánků s rukodělným zbožím.

Chorus Angelus zpíval
na Kvítkování i maminkám

Průvod Karla IV. a Štěpána II.
Císař Karel IV. se svou chotí
Alžbětou Pomořanskou, s rytíři,
jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjede ve vší slávě
v sobotu 4. června z Radotína
na Karlštejn. Po dvou dnech
putování uloží do kaple sv. Kříže
na Karlštejně korunovační klenoty.
Též z Berouna, letos poprvé,
vyrazí slavnostní poselstvo
bavorského vévody Štěpána II. Průvod vyjde 4. června
z Berouna a první den zakončí
na Tetíně, kde proběhne přivítání
a kulturní program. V neděli 5.
června pak vyrazí přes Srbsko,
kde se k poselstvu vévody
Štěpána II. připojí delegace
Srbska společně s Lužickými

Srby z partnerského města
Puschwitz, a na Karlštejn dorazí
okolo 15. hodiny krátce před
příchodem průvodu Karla IV.
Celý program najdete na www.
(red)
pruvodkarlaiv.cz.

počasí.“ Všechny informace jsou
(lk)
na www.divadlodds.cz.

Archiv sboru

Sbor Chorus Angelus měl během
uplynulých týdnů mnoho vystoupení. V dubnu odjel za spřáteleným Dětským pěveckým sborem
Kvítek na festival Kvítkování 2016
do Kostelce nad Orlicí, v květnu
pak zpíval třeba maminkám,
na jazzovém festivalu v Černošicích nebo u mokropeské kapličky.
Jak se výlet do Kostelce líbil, popsaly Viktorie Pešková a Natálie Janášová z komorního oddělení Chorus
Angelus: „Ještě před příjezdem
do Kostelce jsme se zastavili v Hradci Králové v muzeu firmy Petrof, jež
vyniká svými krásnými klavíry. Moc
se nám zde líbilo. Koncert pod vedením sbormistra Romana Michálka,
sbormistryně a klavíristky Ivany
Kylarové a také Dagmar Potštejnské

z místního Kvítku byl příjemný. Moc
jsme si celý zájezd užili.“
Děti z přípravky A a ze všech
chorálků zazpívaly 8. května
na zahradě ZUŠ svůj současný
repertoár a maminkám vyrobily
voničky a věnečky k jejich svátku.
19. května vystoupilo koncertní
oddělení, přípravka A a Chorálek
Černošice na tradičním festivalu
Jazz Černošice, nejmenší děti
z černošického chorálku pak dvě
odpoledne věnovaly koncertům
děti z místních mateřských škol
a také zpívaly posluchačům
u mokropeské kapličky.
Svou 31. sezonu sbor zakončí
v pátek 17. června od 18 hodin
v Řevnicích v sále Lidového domu.
(skš)
www.idobnet.cz
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Léto ve znamení
zábavného vzdělávání
Konec školního roku se
pomalu, ale jistě blíží, a proto
je nejvyšší čas dětem vybrat
vhodný program, který je bude
bavit! Přihlaste své ratolesti
na příměstský jazykový tábor,
oblíbenou aktivitu, která
dětem zpříjemní léto. Čeká
na ně každodenní kombinace
výletů, poznávání, zábavných
a vzdělávacích her, do níž
je vhodně začleněna výuka
angličtiny nebo němčiny.
Cílem příměstských táborů zaměřených na cizí
jazyky je dětem ukázat, že i jejich nauka může
být zábavná. Tyto tábory zároveň slibují rodičům maximální dozor, především díky zkušeným lektorům, kteří mají několikaleté zkušenosti. Jazyková agentura Channel Crossings sídlící
v Radotíně nabízí příměstské tábory s angličtinou a němčinou pro děti od 6 let, včetně intenzivního programu pro starší žáky, kteří si chtějí
přes prázdniny oprášit své znalosti a vstoupit
do nového školního roku sebevědoměji.

Přes den na táboře,
večer doma
Velkou výhodu příměstských táborů vidí rodiče
v tom, že ráno odvedou děti na tábor a ty následně mají celodenní program, který zahrnuje
každoročně oblíbené aktivity jako například
návštěvu minizoo, výlet do dinoparku, přípravu
vlastní pizzy a hry, soutěže či kvízy spojené
s dvouhodinovou výukou anglického nebo

německého jazyka. Večer už děti tráví opět
ve svých domovech, tedy v prostředí, které je
jim blízké a kde mohou každý den sdílet s rodinou své zážitky z celého dne.

Nabídkou pro děti Channel
Crossings nekončí!
Jazyková škola Channel Crossings myslí
i na dospělé, a proto připravila na léto řadu
kurzů, které probíhají nejen večer, ale i bě-

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings:
jazyk

věková kategorie

angličtina

příměstský tábor pro děti 6–8 let
www.chc.cz/tabor6-8

angličtina

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

angličtina

příměstský tábor pro děti 13–15 let
www.chc.cz/tabor13-15

němčina

příměstský tábor pro děti 10–15 let
www.chc.cz/tabor10-15
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termíny
11. 7. – 15. 7. 2016
18. 7. – 22. 7. 2016
22. 8. – 26. 8. 2016
29. 8. – 31. 8. 2016
11. 7. – 15. 7. 2016
18. 7. – 22. 7. 2016
22. 8. – 26. 8. 2016
29. 8. – 31. 8. 2016
11. 7. – 15. 7. 2016
18. 7. – 22. 7. 2016
22. 8. – 26. 8. 2016
29. 8. – 31. 8. 2016
11. 7. – 15. 7. 2016
22. 8. – 26. 8. 2016
29. 8. – 31. 8. 2016

cena
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
1 794 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
1 794 Kč
2 800 Kč
2 800 Kč
2 800 Kč
1 680 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
1 794 Kč

hem dne. Své znalosti můžete zdokonalovat
v anglickém, německém, francouzském
nebo španělském jazyce. Záleží jen na vás,
zda si vyberete kurz na celé prázdniny nebo
intenzivnější výuku. „V nabídce nechybí ani
oblíbené konverzace nebo kurz poslední
záchrany zvaný příprava na reparát.
Opět nabízíme také nalejvárny němčiny
a angličtiny, ve kterých si zopakujete danou jazykovou úroveň,“ uvádí Eva Sommerová, marketingová manažerka Channel
Crossings.
„Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit obchodní angličtinu, jsme připravili odborné kurzy
zaměřené na tuto problematiku. V rámci hodin
je možné si procvičit konverzaci po telefonu,
korespondenci, základy prezentačních dovedností, komunikaci při přijímacím pohovoru či
vedení schůzek – a to vše v angličtině. Hodiny
jsou postaveny na interaktivitě, což usnadňuje
osvojení cizí řeči a snižuje ostych v reálných
situacích,“ upřesňuje.
Bližší informace o posledních volných místech
v příměstských táborech najdete na
www.chc.cz/primestskytabor a detaily
k rozvrhu najdete na www.chc.cz/rozvrh.

Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5
tel.: 210 215 350, e-mail: radotin@chc.cz
Vaše jazyková škola

DOBNETSPORT

Dobřichovickým tenistům Doubkovým se daří
Tenisté z Dobřichovic dlouhodobě podávají
velmi kvalitní výkony a pravidelně obsazují
přední příčky na místních i regionálních
úrovních. Ačkoli jim letní část sezony začala
teprve 16. dubna, hned dvěma členům týmu
F. H. TK Dobřichovice, Vojtěchu a Lukáši
Doubkovým, se podařilo již nyní vybojovat
stříbrnou a zlatou medaili.
Vojtěch Doubek, mladší ze dvou
bratrů, dokázal se svým spoluhráčem Jonášem Padevětem
ovládnout krajský přebor mladších
žáků. Stali se tak nejúspěšnější
dvojicí ve Středočeském kraji pro
rok 2016. Jeho starší bratr Lukáš
mezitím dokráčel až do finále, kde
získali stříbrné medaile.
Oba se jistě budou snažit navázat
na velmi úspěšnou uplynulou

sezonu a udržet si místa v nejlepší
desítce tenistů České republiky
ve své kategorii.
Lukáš, šestý hráč žebříčku v kategorii do 15 let, to v zimě 2016
dotáhl až do semifinále na středočeském přeboru dorostu jednotlivců. Obdržel také ocenění Kanáří
naděje za rok 2015.
Vojtěch, který se momentálně nachází na deváté pozici v kategorii

Mladí házenkáři z Řevnic si pojistili
účast na mistrovství republiky
Do Řevnic přijeli v sobotu 14. května házenkáři
z Bakova nad Jizerou, aby tu změřili síly
v zápasech oblastního přeboru. Nejdůležitějším
utkáním se stal souboj řevnických mladších
žáků s týmem bakovských žáčků.

Po zápase Vojtěcha s jeho panamským soupeřem na neoficiálním MS
Filip Háva
v Chorvatsku.

do 12 let, se loni účastnil neoficiálního mistrovství světa pro hráče

do 12 let v Chorvatsku, kde skončil
mezi šestnácti nejlepšími.
(dr)

Cyklísek podpoří hendikepované děti
V sobotu 4. června od 8:45 hodin
se v berounském kempu Na Hrázi
uskuteční třetí ročník benefiční sportovní
akce s názvem Berounský Cyklísek.
Těšit se můžete na dětské cyklistické závody všech kategorií, souboje
na odrážedlech a koloběžkách, běh dětí
i dospělých a dovednostní soutěže pro
celou rodinu. Akce je určena pro všechny, kteří si chtějí zasportovat a svou
účastí pomoci projektu Sport pomáhá,
který podporuje sociálně hendikepované děti. Cyklísek se koná za podpory
města Beroun. Víc informací najdete
(red)
na webu Sportpomaha.org.

Archiv organizátora

Mopedy si nedarovaly ani metr

Archiv týmu

Řevničtí měli co oplácet, protože
v posledním vzájemném utkání
podlehli soupeři 12:13. Do zápasu
nastoupili v plné síle. Po celou
hrací dobu disciplinovaně plnili
pokyny trenéra Petra Janduse,
soupeře vysoko přestříleli a zvítězili
poměrem 28:16.
Tímto výkonem se již dvě kola
před koncem soutěže stali vítězi
oblastního přeboru Středočeského
kraje a mohou se v klidu připravovat na mistrovství České republiky.
V dalších zápasech si Řevnice už
tak dobře nevedly. Starší žáci Bakovu podlehli a navíc si ze zápasu
odnesli jedno zranění. Jako mladší
žactvo koedukované si zahráli ti
nejmenší, kteří se teprve učí pravidla

a setřásají strach z míče i ze soupeře. Nakonec i tady byli lepší hosté.

Muži slavili napůl
Do soubojů se o stejném víkendu
vrhli i druholigoví muži. Čekaly
na ně dva těžké zápasy s Kyšicemi a Ejpovicemi. Přestože do klání
nastupovali jako vítězi podzimních
soubojů, soupeře nepodceňovali.
Přesto se jim s Kyšicemi tolik
nedařilo, motivací nabitý soupeř
oplatil Řevnickým prohru a odvezl
si dva body za výsledek 20:14.
S Ejpovicemi šlo o vyrovnanější
zápas. Po výhře 25:23 se Řevnice
radovaly z prvních jarních druholi(fz, dr)
gových bodů.

V polovině května se v Halounech
konal rychlostní závod mopedů.
Za krásného slunečného počasí
jezdci soutěžili ve dvou kategoriích:
originál moped a pionýr.
Na startu se sešlo pět originálů
mopedů a čtyři pionýry. Závod
odstartoval ve 14 hodin a diváci
sledovali velmi tvrdý souboj o vítězství. V kategorii originál moped
nakonec obsadil třetí místo Václav
Sklenář, stříbro vybojoval Karel

Bouček a zvítězil Radek Mrtvý.
V kategorii pionýrů na stupně nejlepších dosáhl třetí Michal Vrátný,
v tvrdém souboji vydržel až do cíle
druhý Vladimír Vrátný a zlato
obhájil Dominik Vrátný.
Podávala se grilovaná klobása,
kančí mopeďácký guláš, vychlazené pivo a mnoho dalších dobrých
věcí. Organizátoři děkují za parádní ročník a již nyní se těší na další.
(jc)


Archiv závodu
www.idobnet.cz
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Na břehu Berounky nás brzy
pohostí zlatá rybka
Již na konci června se v Letech v ulici
Na Skalkách otevře nová restaurace
U Zlaté rybky. Jak již sám název napovídá,
v jídelním lístku bude mít hlavně ryby.
Pochutnají si zde ale i vegetariáni, milovníci
těstovin nebo třeba steaků. A všichni podle
svého gusta – v restauraci, na zahrádce nebo
na piknikové dece v trávě.

R

estaurace navazuje na místní sádky. Ty fungují přes
čtyři roky a jsou velmi navštěvované – nabízejí vždy kolem
deseti druhů čerstvých ryb, malý
zookoutek a výstavu více než 60
originálních loutek. Velmi poutavě
o celé oáze klidu umějí vyprávět
oba majitelé, Kateřina Wiesnerová
a Martin Lacina. Nicméně nyní
jsme se zaměřili na restauraci, kterou nedaleko rekonstruují. Ta sice
bude v originálním pojetí, neztrácí
ale nic z filozofie, kterou dvojice
drží od počátku na sádkách – čerstvost, kvalita a přijatelné ceny.
Přestože se v restauraci nají každý,
nabídne hlavně menu z čerstvých
ryb. Hotovky i minutky. Část
živých ryb se dokonce přesune
do nádrží či akvárií přímo k restauraci a návštěvník si tu svoji rybku
bude moci i sám vybrat. Nicméně
restaurace dokáže připravit tolik
ryb, kolik bude třeba. Z nejčastějších druhů bude mít k dispozici například jesetera, pstruha,
úhoře, sumce či štiku, podle toho,
jaké ryby se urodí v ověřených
chovech na spřátelených nebo
vlastních rybnících sádek.
„Nejvíc asi láká jeseter, kterého

chce hodně lidí ochutnat, ale je
pro ně cenově nedostupný, neboť
jde o větší rybu. U nás ale dostanou část a ve srovnání s jinými
rybími restauracemi za velmi příznivou cenu, což platí pro všechna
jídla,“ předesílají majitelé a dodávají: „Máme také vyzkoušeno, že
obrovská poptávka je po rybích či
krevetových polévkách, které moc
restaurací nedělá. Ale my je určitě
mít budeme.“

Čerstvé ryby
a domácí dobroty
Regionální suroviny čerstvými rybami jen začínají. Například vajíčka
jsou také z místního chovu a kozí
sýr z nedaleké farmy. A podobných odběrných míst bude víc.
Majitelé chtějí podpořit co nejvíc
místních či blízkých chovatelů
a pěstitelů. A odklonit se od řetězců, u nichž si nemohou být na sto
procent jisti kvalitou.
Domácí bude i sladká tečka. Kejky
v nejrůznějších variantách si již
před lety získaly zástupy fanoušků. A opět se dostávají na scénu.
Třeba nejoblíbenější čokoládový
s chilli nebo sezonní s borůvkami
či malinami... Mňam! Nebo máte

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Restaurace aktuálně hledá šikovnou servírku
či číšníka a pomocnou sílu do kuchyně.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail sadkylety@seznam.cz.

16

DOBNET červen 2016

rybky
Restaurace U Zlaté h sádek
tníc

čerstvých ryb z mís
• denně několik druhů
• regionální suroviny
• domácí kuchyně
ské vinice
• výborné víno z morav
y
• velmi přijatelné cen
í
• oslavy, svatby, školen
(jakékoli akce na míru)

raději pravé domácí buchty? Bude
z čeho vybírat. Kvalitní víno z jedné moravské vinice jen podtrhne
umění šéfkuchaře.

Je libo piknik?
K dobrému jídlu patří pohodové
prostředí. A zvlášť v létě hledáme
místa blízko přírody. U Zlaté rybky
si budeme moci podle počasí
či nálady zvolit, kam se s jídlem
posadíme. Zda využijeme asi
40 míst pod střechou v restauraci,
jejíž obvodová okna se při hezkém
počasí otevřou dokořán nebo se
posadíme na zahrádku s 50 místy
či si půjčíme piknikovou deku
a usadíme se do trávy.
„Rádi bychom nabízeli i piknikové
koše s obsahem daným dopředu
nebo třeba na objednávku. Sami
uvidíme, o co bude zájem. Ale svah
před restaurací jsme již oseli trávou,
snad trochu zaprší a brzy se zazelená. A moc se těšíme, až na něm
budou piknikovat dvojice, skupiny
přátel či celé rodiny,“ těší se majitelka.

Z vody až ke stolu
Kromě jídla majitelé myslí i na zábavu. Děti v restauraci najdou
knížky či hry, které je potěší během
čekání na jídlo. Dospělí budou
moci sáhnout například po knize
s bylinkami, které jsou ručně namalované i na stolech v restauraci.
Kde jinde se o léčivé síle bylinek
dozvědět víc než v příjemném
prostředí na břehu Berounky.

Ostatně břeh samotný se také
změní k lepšímu. Bude písčitý,
a tak si v horkém létě zchladíme
nohy v Berounce, pak se třeba
i bosí můžeme přesunout na zahrádku a dát si něco rychlého
z grilu nebo objednat z menu
restaurace. Vyroste tu hřiště a příští léto možná přibudou šlapadla.
Přístupnější by měla být i cesta
po břehu Berounky, která přímo
vybízí k procházkám. Odpočinek zde najdou i milovníci kol,
brouzdající blízkou cyklostezkou.

Ideální místo
k setkávání
Restaurace se v současné době
rekonstruuje a první návštěvníky
přivítá na konci června. Otevřeno
bude mít od středy do neděle,
v pracovních dnech od 11 do 23
hodin, o víkendu do půlnoci,
případně déle. Poslední jídlo vydá
hodinu před zavírací dobou. Polední menu je samozřejmostí stejně
jako jídlo s sebou.
Během pondělí a úterý bude
možné si restauraci pronajmout
na nejrůznější akce. Od firemních
školení přes oslavy pro děti i dospělé po svatby, s jídlem i servisem
na přání. V restauraci se také potká široká veřejnost při nejrůznějších slavnostech obce, jako jsou
masopusty, máje a podobně.
Časem možná dojde i na kurzy
vaření či degustační večery. Nápadů je spousta. Vše se průběžně
dozvíte na www.sadkylety.cz.
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Do Nižboru po stopách Keltů
Není mnoho míst v naší
republice, která by byla tolik
spojená s Kelty. Jedno z nich
můžeme najít nedaleko od nás,
jen pár desítek kilometrů proti
toku řeky Berounky. Ano,
mluvíme o obci Nižbor, v níž
se nachází půvabný zámek
a v sousedství také keltské
oppidum. Kromě toho tu
můžeme navštívit i sklárnu.

O

bec se dřív jmenovala Nová Huť pod
Nižborem, ale v roce 1946 byla přejmenována na Nižbor. O tři roky později se
stala součástí okresu Beroun. Dnes má necelé
dva tisíce obyvatel a objevíme tu mnoho zajímavých míst, která stojí za prohlédnutí: zámek,
sklárnu a také nedaleké keltské oppidum
Stradonice.

Zámek plný Keltů
Návštěvu Nižboru začneme na zámku, který
je nepřehlédnutelný, ať přijedeme z kterékoli
strany. Tyčí se na kopci nad řekou, je tedy
jasné, že dřív sloužil k ochraně přemyslovské
královské moci.
Hrad postavil nejspíš král Přemysl Otakar II.
v polovině 13. století a pojmenoval ho Miesenburg (hrad na Mži). Mimochodem hrad
několikrát změnil název, až od roku 1785 se
mu říká Nyžbor. Zajímavé je, že ač je na skále
a měl mohutné opevnění, dobyli ho při svých
výpravách husité. Nižbor se brzy po dostavění
stal správním centrem Podbrdského kraje, až
do roku 1601 byl majetkem krále, pak se tu
střídali jiní majitelé, kteří ho přestavěli na pohodlnější zámek. Barokní rezidenci z něj vytvořili
Valdštejnové a následně vzkvétal i za panování
Fürstenbergů. Ti jej drželi až do 20. let 20.
století, kdy připadl státu. Pak pustl a chátral a zachránila ho až obec Nižbor, která ho
v roce 1996 koupila a od té doby se ho snaží
rekonstruovat.
V zámku nedělají klasické prohlídky, od roku
2004 tu totiž sídlí Informační centrum keltské

Mluvící Kelt.

Sklárna Nižbor.

Archiv Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

kultury. Má otevřeno od května do listopadu
a díky multimediální projekci se tu ocitáme
v době Keltů. Sledujeme, jaká řemesla Keltové
ovládali, dozvídáme se vše o jejich náboženství
i běžném životě a smrti – ano, jsou tu i hroby.
V zámecké chodbě si pak prohlížíme letecké
snímky všech našich oppid (Třísov, Nevězice,
Hrazan, Závist, Stradonice, České Lhotice,
Staré Hradisko a Hostýn).
Zajímavá je také výstava nazvaná Dobrodružství s bagrem za zády. Obsahuje originální
archeologické nálezy z pravěku. Návštěva
opravdu stojí za to, užijí si ji hlavně děti, ale ani
dospělí se tu nenudí.
Na zámku se také každý rok pořádají oslavy
významných keltských svátků, například Samhain nebo Beltain. Informační centrum provozuje Ústav archeologické památkové péče.

vé byli velmi zruční a vyspělí, tvořili tu kovolitci,
kováři, hrnčíři, uměli razit mince, vyrábět keramiku nebo psací rydla.
Škoda jen, že nejdřív oppidum vypálili a zničili
Germáni, kteří zdaleka nedosahovali vyspělosti
Keltů, a pak území bývalého oppida během
18. a 19. století vydrancovali hledači pokladů.
Takže tam nezbylo nic.
Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že na Hradišti
opravdu nic není, jen zelené valy a meze, informační cedule o oppidu a dřevěný kříž, říká se
mu Prachový, který označuje místo nalezeného
keltského pokladu v roce 1877. Dřív na tomto
nejvýš položeném místě stávala akropole.
Přesto si můžeme představovat, jaké to tady
kdysi bylo… A je tu krásný výhled do kraje.

Oppidum Stradonice

Prohlídku Nižboru končíme v proslulé sklárně
společnosti Rückl Crystal, která tu sídlí už
přes sto let. Sklářská dynastie Rücklů přišla
do Čech na přelomu 17. a 18. století a postupně tu založila několik skláren, v roce 1903
právě tu nižborskou. Za socialismu byl podnik
znárodněn, ale po revoluci v roce 1989 se Jiří
Rückl rozhodl v rodinné tradici pokračovat,
takže firma existuje dosud.
Ve sklárně pořádají prohlídky pro veřejnost
a můžete si tu koupit výrobky z firemního sorti! Lucie Hochmalová
mentu.

Archeologické nálezy dokazují, že v povodí
Berounky žili lidé už v době bronzové. Nejvýznamnějšími obyvateli v historii tu však byli
Keltové, kteří se usídlili kolem roku 500 před
naším letopočtem na vrchu Hradiště ve Stradonicích (380 m. n. m.), necelé dva kilometry
od zámku. Žili tu asi pět století – na více než
80 hektarech se nacházelo keltské oppidum.
To bylo v té době hlavním obchodním a také
výrobním centrem v celé střední Evropě! Kelto-

Lucie Hejbalová

Sklárna

Oppidum Stradonice.
www.idobnet.cz
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Příměstský tábor v Hlásné Třebani
Školy Hlásek pořádají již pátým rokem
tematické letní týdny určené dětem od 4 do
11 let. V jednotlivých týdnech se snažíme vyjít
vstříc pestrostí programů, které jsou zaměřené
jak na sportovce, tak na děti výtvarně nadané,
na kutily a vynálezce nebo na archeology
a odborníky na indiány.

Každý týden je sestaven tak, aby
si děti odnesly co nejvíce zážitků
a užily si pobyt venku v přírodě.
Pro dané téma připravujeme vždy
jeden celodenní výlet, k dispozici je
v případě špatného počasí místní
sokolovna a v horkých dnech je

připraven velký venkovní bazén.
O děti se budou starat naši zaměstnanci, nicméně nás v každém
týdnu navštíví spousta zajímavých
lidí, a to od řemeslníků přes kouzelníka až po profesionální sportovce.
Pohádkový týden je koncipován
spíše pro mladší děti, Zálesáci jsou
pro děti, které mají rády přírodu
a pobyt v lese, Cesta časem je
již tradičně pro malé archeology a objevitele (ideální věk 5-10
let), Kouzla, čáry, vynálezy jsou
zaměřené na kouzlení a fyzikální
pokusy, Indiáni se ponoří do výroby
obleků, vyrobí si vlastní totem nebo

tepee, Řemesla a Sportovní tábor
jsou určeny pro starší děti. V týdnu
Řemesel si táborníci každý den
sami vyzkouší nejméně dvě tradiční
řemesla od pekaře přes skláře až
po řezbáře nebo hrnčíře. Sportovní
tábor se odehrává většinou mimo
prostory budovy, jezdíme na kole,
lezeme po skalách, pořádáme pěší
túry nebo olympiádu s netradičními sporty. Vaříme domácí jídlo,
na vaření se v některých dnech dle
tématu podílí i děti, které budou
vařit v kotlíku na ohništi nebo si

inzerce

samy upečou pečivo či placky.
Otevřeno máme vždy od pondělí
do pátku od 7:30 do 18:00.
V případě zájmu navštivte naše
webové stránky www.skolyhlasek.cz,
naskenované přihlášky posílejte
na hlasektabor@seznam.cz
Těšíme se na vás!
Veronika Vaculovičová

tel.: 777 568 562
www.skolyhlasek.cz
Fotografie z předešlých táborů
najdete v naší fotogalerii.

Kurzy pro mládež i manželské páry
• Pro začátečníky i pokročilé
• Špičkový mladí taneční mistři
(finalistka MČR ve standardních tancích)
• Individuální přístup – skupiny max. po 15 párech

Lady Latin Dance

áme
Začín září! • Pro začátečnice i pokročilé
em
• Nepotřebujete tanečního partnera
ko n c

• Ženský pohyb, zlepšení Vaší kondice

www.creativedance.cz
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JoJo GymDobřichovice, Černošice,
Radotín, Řevnice, Zbraslav
Sleva za přihlášky do 30. 6. 2016

777 999 644

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Namícháme tisíce
odstínů barev
Firma J + J Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín
Folik: rukáv, polorukáv, šířka
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený personál, který velmi rád se vším poradí.
Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO
8:00-12:00 hod.

) 736 773 276
Krslická

8 najemnikovi@seznam.cz

tějo
vsk

ka
ro

o

un

číh

Ko

ého

efa

ská

hov

Tac

Vý

vá

do

pa

Ma
Jos

Široký výběr štětců, válečků, lepicí
pásky, malířské fólie, úklidové
a čisticí prostředky, čističe odpadů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od českých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice,
respirátory, autokosmetika, lepidla
a tmely.
Železářské zboží: spojovací
materiál, kování, kotvicí materiál,
ruční nářadí, brusné a řezné zboží,
zakrývací plachty s oky, závitové tyče, závitníky, vrtáky téměř
do všech materiálů, kouřovody, řetězy, ocelová lana, lana na pletení,
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky,
semena travní, zeleniny, okrasné
rostliny, postřiky na rostliny.

vá

do

pa

Vý

Be

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků,
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek,
mozaika), průmyslových barev na beton
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to
vše na počkání, případně do druhého dne.

Radotín

inzerce
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KVALITNÍ
SERVIS
perfektní
předprodejní
příprava kol

EK

NA EL

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky
ČTVRTKY

po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12 / ne 14-17

do 20:00

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

www.idobnet.cz
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iQLANDIA a putování po Marsu nebo detektivní hra
Chcete se projet vesmírným vozítkem
po Marsu, zhlédnout pitvu mimozemšťana jako ze sci-fi filmu, okusit
sílu zemětřesení nebo se dozvědět,
na co máte nadání? Vydejte se do
liberecké iQLANDIE! V moderním
science centru otestujete na čtyři
sta interaktivních exponátů včetně
jediného humanoidního robota v ČR
Thespiana. Těšit se dále můžete na
detektivní hru, akční science show,
badatelské aktivity
a workshopy.
To, jestli máte vytříbený hudební sluch
jako Mozart, přesnost hokejového kanonýra Jaromíra Jágra, prostorové vidění
zkušených architektů nebo matematické
myšlení, zjistíte ve zcela nové expozici
Talent!

Pozor, Mars Rover jede!

Detektivní hra

Fanoušky vzdálených galaxií určitě
nadchne Kosmo. Řekněte, kdo by nechtěl křížem krážem prozkoumat Rudou
planetu v Mars Roveru, přistát na planetě Zemi v autentickém modulu Vostok
28, rozpohybovat robotickou ruku nebo
zkouknout pitvu mimozemšťana.

Na akční hrdiny se proměníte při detektivní hře Kriminálka iQLANDIA. Vaším
hlavním úkolem bude vyřešit závažný
zločin odehrávající se v centru,
a to pomocí oborů forenzních věd,
jako je daktyloskopie, trasologie,
porovnání DNA a další.

Pořádnou vědeckou zábavu slibuje
i zbylých osm expozic iQLANDIE.
V nich si například popovídáte
s Thespianem, jediným humanoidem
v zemi, zažijete tanec ohňů a blesků,
účes vám rozhodí simulátor vichřice
a v neposlední řadě si vyzkoušíte operaci
člověka nanečisto. A co víc, prostřednictvím projekcí v Planetáriu, které vysílá
v Ultra HD kvalitě.

TOP 5
· Planetárium UltraHD | Mars Rover | Vostok 28 – přistávací modul
· Vodní svět | Živly

Kriminálka iQLANDIA
kriminalistickými vyšetřovacími
metodami odhalíte vraha
a pronikněte do tajů
forenzních věd
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iQLANDIA je otevřena každý den
kromě pondělí od 9 do 17 hodin,
v sobotu a o prázdninách
se pak zavírá až v 19 hodin.
Více informací o science centru a jeho
programu najdete na www.iQlandia.cz

DOBNETHISTORIE

Když Čechy bývaly pupkem světa

Loňský průvod na Karlštejn.

starého mostu,“ upřesňuje jeho
počiny Renáta Fučíková, autorka
knihy Karel IV., ilustrovaný život
a doba, v níž poutavě a srozumitelně přibližuje jeho život mimo jiné
prostřednictvím ilustrací odkazujících na středověké rytiny a malby.
„Karel IV. byl bezesporu náš
nejúspěšnější panovník. Charismatický, vzdělaný, sebevědomý.
Byl ale také velký hráč. Dokázal
využít různé souhry náhod, slabosti svých soupeřů. K čemu by
však byly všechny tyto schopnosti, kdyby člověk jimi obdařený
byl špatný, měl absolutně křivou
povahu. To Karel neměl. Měl velké
vize, vysoké cíle, bral ohled na velký celek všech svých zemí,“ míní
o něm Renáta Fučíková. Karel IV.
ale nebyl svatý, a tak v jeho životě
najdeme i lidské slabosti, například nemanželského syna jménem
Guillaume.

Jedenáctý český, římsko-německý, italský
a burgundský král, moravský markrabě
a lucemburský hrabě, první český král, který
se stal císařem římským a od roku 2005
největší Čech. Karel IV., od jehož narození
uplynulo letos 14. května 700 let, byl podle
historiků nejúspěšnějším panovníkem pozdně
středověké Evropy. Oslavy jeho velkolepého
výročí jsou v plném proudu, také v našem kraji
je možné se k nim připojit. Jde o osobnost,
která si výrazné připomenutí své slávy zaslouží. „Náš Karlštejn“
Úspěch, dobro, ale
také lidské chyby
Karel IV. proslul především založením Karlovy univerzity, výstavbou Nového Města pražského,
přestavbou kamenného Karlova
mostu přes řeku Vltavu nebo
zbudováním hradu Karlštejna. „Já
osobně považuji za nejdůležitější
to, že přesunul na několik desítek
let střed Evropy, a tedy tehdejšího světa, do Čech. A v jediném
šťastném roce vykonal nejvíc
významných činů, v roce 1348
založil univerzitu, čímž zajistil
vzdělané a schopné úředníky pro
celou střední Evropu. Založil Nové
Město, tím vytvořil megapolis, obrovskou aglomeraci srovnatelnou

Průvod 2016

Zúčastní se ho zahraniční
hosté z Francie, Itálie
a Německa. Letos vyjede
také „protiprůvod“ z Berouna
na Karlštejn s poselstvem
vévody Štěpána II.
Bavorského. Oba průvody
se setkají v Karlštejně,
kde budou velkolepé
oslavy zakončeny.

jen s Římem a Paříží. Katedrálu
nepostavil. Pouze přestavěl.
Karlovi však připadala staromódní,
a tak ji oblékl do francouzského
hávu. Nevybudoval ani most, jen
opravil a přesunul pilíře dvě stě let

Karlštejn je jedním z nejnavštěvovanějších hradů. Zasazen nad
stejnojmenným městem neodmyslitelně patří k místnímu koloritu.
Karel IV. jej původně založil pro
své soukromé účely jako poměrně
skromnou stavbu o jedné věži.
Záměr uložit zde a ochraňovat korunovační klenoty Svaté říše římské a relikvie se rozhodl až v roce
1356 a poté nechal přistavět dvě
věže. „Hrad měl být schránkou
na největší poklady: korunovační klenoty celé říše a ostatky
světců. Nejdůležitějším ostatkem
byl úlomek kříže, na němž byl
umučen Ježíš Kristus. Nejposvátnější památka dostala celou kapli,
skvostně vyzdobenou, stráženou zástupy svatých a králů. Ti
všichni svým pohledem a gestem
soustředí energii do chvějivého

Archiv průvodu

uzlu právě v srdci naší země. Co
na tom, že původní poklady jsou
dnes pryč. Pokladnice se sama
stala národním a světovým pokladem,“ říká Renáta Fučíková.

Hurá na oslavy
Kromě obsáhlých oslav v Praze,
se jako každý rok koná průvod
na Karlštejn. A co má tento
průvod společného s historickou
tradicí, na niž volně navazuje?
„Průvod, kdy byly vezeny klenoty
na Karlštejn, neprobíhal v této
podobě, se slávou a zastávkami
v jednotlivých obcích. Ukazování
říšských svátostin se odehrávalo na Novém Městě pražském
na Dobytčím trhu. Vystavovaly se
zde ostatky, mariánské a pašijové
relikvie i říšské svátostiny. V roce
1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně
a stanovil ho na pátek po druhé
neděli velikonoční, zvané též
‚Průvodní‘. Tato velkolepá slavnost
lákala do Prahy tisíce poutníků
i obchodníků a posilovala tak
význam českých zemí i samotného císaře,“ prozradila nám Lenka
Svobodová, spoluorganizátorka
průvodu. Letos i tento průvod slaví
výročí, a to 10 let.
! Lucie Hejbalová

www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O VSTUPENKY DO IQLANDIE

PRO CHYTRÉ HLAVY
 KAMARÁDI

Čtyři kamarádi v restauraci platili útratu. Jan platil 7 rumů a 20 piv, Adam 20 rumů a 7
piv, Věra 12 rumů a 25 piv a Dana 25 rumů a 12 piv. Jan platil o 20 % méně než Adam.
O kolik procent méně platila Věra než Dana?
Výsledek kvízu z minulého čísla: 11,52 hodiny, resp. 0,48 dne.
Tajenka z minulého čísla: Po roce znovu na Portu.
Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z květnového čísla jsou:
Ivo Hrkal, Dobřichovice; Lidmila Svobodová, Řevnice.
Každý obdrží jednu jednodenní vstupenku na Portu Řevnice.

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY DO IQLANDIE

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. června 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro dva vylosované luštitele se správnou tajenkou a správným řešením kvízu: Každý obdrží dvě vstupenky do IQLANDIE.
Cenu věnuje: IQLANDIA.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
Připravil Pavel Tichna
adresu. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník X, číslo 6/2016, datum vydání 3. června 2016 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214,
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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KADEŘNICKÁ

SHOW

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

10/6
od 17:00

ŘEVNICE

NA NÁMĚSTÍ
JÍŘÍHO
Z PODĚBRAD

BUTIQUE ROMANA

BARMANSKÁ SHOW
PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ
PROGRAM PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ
KOLEKCE FRAMESI
JARO/LÉTO 2016
OBČERSTVENÍ
Z KAVÁRNY
MODRÝ DOMEČEK

LOSOVÁNÍ O DÁRKOVÉ POUKAZY
NA NAŠE SLUŽBY A VLASOVOU
KOSMETIKU FRAMESI

pořádá:

www.klementyna.cz

www.idobnet.cz
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Rád natáčíš
videa, stříháš
a nevíš,
jak dál?

VYMYSLET

Chceš znát základy
dobrého ﬁlmaře?

NATOČIT

Máš jedinečnou příležitost!
n Od října začínáme

y
P ro ž á k
d
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ř
t
.
7
d
o

n Výuka bude probíhat formou
10 víkendových kurzů
n Přihlášku, termíny kurzů
a další informace najdeš na

SESTŘÍHAT

www.filmovaskola.cz

Hledáme do svého týmu

) 277 001 131

TECHNIKA

Hlavní náplní práce je instalace internetových připojení u zákazníků, servis těchto přípojek a návrhy a realizace infrastruktury (WiFi routery, switche, nastavení PC a dalších
zařízení). Dále výstavba a servis přístupových bodů DOBNET. Požadujeme kultivované vystupování a komunikativnost vzhledem ke každodennímu styku se zákazníky.
Práce na HPP v regionu působnosti DOBNET, z.s.
Požadované dovednosti: • základní znalosti PC sítě (nastavení a změna IP adresy, určení rozsahu sítě, orientace v terminologii) • ŘP skupiny B
• základní znalosti různých OS (Windows, OSX, Android…) pro nastavení zákaznických zařízení
• manuální zručnost (práce ve výškách, tahání kabeláže, montování stožárů a konzolí…)
s instalací
Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe
ických sítí.
metal
a
ých
optick
a
ek
a správou WiFi přípoj
Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.
kancelar@dobnet.cz
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Palackého 27, Dobřichovice

277 001 111

