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dNy testovaCÍCH jÍzd škoda 2016

vyzkoušejte pestrou
paletu vozů škoda

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma.
Těšíme se na Vás!
3. 9. 2016 13:00 - 19:00 hodin
Říční lázně Praha 5 - Radotín

Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 406 320
www.femat.cz
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Dolní Berounka

Hravě a zdravě opět rozpohybuje Řevnice

Těšit se můžete na velký trh, dílničky, rozhovory
a živou kapelu. Místní obchodníci, podnikatelé,
provozovatelé různých zařízení, organizace a spolky budou prezentovat sebe i svoji
činnost. Součástí dne je také rodinná hra,
která začíná ve 13 hodin a v níž můžete získat
hodnotné ceny.
V rámci akce opět proběhne Den bez aut.
Novinkou letošního roku je projekt Tančírna
a Komunitní stůl.
Napínavé bude sledovat, zda padne loňský
rekord v délce přinesených štrúdlů. Každý,
kdo jablečný závin donese, dostane poukázku
do kavárny Modrý domeček. Loni štrúdl měřil
téměř osm metrů.

Archiv organizátora

Po loňském premiérovém
úspěchu se i letos koná
rodinný festival pro všechny
věkové kategorie Hravě
a zdravě. Proběhne v sobotu
3. září od 11 hodin v Řevnicích
na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad.

Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení. Organizátoři věří, že nikdo neodejde
domů s prázdnou. „Zastavte se a zapojte celou
svoji rodinu. Přijďte se přesvědčit o tom, že to

Některé vlakové spoje jsou změněné

Radek Havlíček

Na trati mezi Prahou a Berounem
platí do 13. srpna
výlukový jízdní řád
Českých drah, který
spolu s případnými
dalšími výlukami
najdete (a můžete si
ho i stáhnout) na
www.cd.cz v rubrice
Vlakem po ČR/Jízdní řád/Traťové jízdní
řády. Do vyhledávání
pak stačí napsat
číslo trati 171.

v Řevnicích žije,“ vyzývají širokou veřejnost.
Festival pořádá spolek Náruč ve spolupráci
s rodinným centrem Leťánek a s podporou
(mh)
města Řevnice.

Pro ženu letěl vrtulník
V neděli 31. července odpoledne se ve Všenorech stala vážná nehoda. Mladá žena se
při opravách vnitřku domu propadla z prvního
patra do přízemí.
Na místo ihned vyjela posádka rychlé lékařské
pomoci Trans Hospital Plus, která poskytla
ženě první pomoc. Přivolán byl také vrtulník
Letecké záchranné služby Praha.
Lékaři ženu ošetřili a vrtulník ji ve vakuové
matraci přepravil do motolské nemocnice s podezřením na zranění pánve a kyčle.

V srpnu odstartovala letní fotosoutěž Moje magické místo
Fotografická soutěž Ministerstva životního
prostředí chce motivovat nejširší veřejnost
a ukázat mnohdy netušená místa a krásy
české přírody. Snímky je možné zasílat během
srpna a září.
Fotografie může pocházet odkudkoli, ale
měla by zachytit speciální místo na jakémkoli
chráněném území v České republice, například
v národním parku, chráněné krajinné oblasti,
přírodní rezervaci nebo přírodní památce.
Cílem soutěže je představit veřejnosti i ty nejzapadlejší nebo neokoukané kouty české přírody.
Úkolem soutěžících je najít buď ve svém okolí,
nebo při prázdninovém putování českou krajinou
své magické místo, umístěné v některé z oblastí
se zvláštní územní ochranou, včetně Soustavy
Natura 2000, zvěčnit ho na fotografii, opatřit
komentářem a vše zaslat na e-mail akce@mzp.cz.
Pravidla soutěže i přehled chráněných území ČR
najdete www.mzp.cz/cz/ceska_priroda.
Držitelé tří hlavních cen získají ubytování na dvě

noci v jednom z národních parků ČR pro dvě
osoby a tříhodinovou komentovanou vycházku
se strážcem národního parku. O výhercích
rozhodne odborná porota složená ze zástupců
národních parků a z odborníků Ministerstva
životního prostředí.

Radek Havlíček

Trans Hospital

Tajemné večery na Karlštejně
se konají ve středu
První půlka prázdnin je za námi, ale netradiční
večerní putování Karlštejnem s překvapením
pokračuje i v srpnu. Těšit se na něj můžete
každou středu.
Průvodci vás seznámí s historií hradu, se
soukromými a reprezentačními prostorami
císaře Karla IV. a představí vám také karlštejnské pověsti. Věděli jste, že karlštejnští obránci
museli „převléci“ kozla za srnce, aby odvrátili
obléhání hradu? Že jedna z manželek Karla IV.
měla hlídat poklad? Přijďte, možná se potkáte
i s Karlem IV. a bílými pannami.
Prohlídky začínají každou středu ve 20:00,
20:30 a 21:00 hodin.
www.idobnet.cz

3

DOBNETZPRÁVY

•

Dolní Berounka

Brouk v hlavě se usadil také na slavnostech
Letošní Dobřichovické
divadelní slavnosti
jsou u konce. Stejně
jako loni se jich
zúčastnila i domácí
Dobřichovická
divadelní společnost
(DDS), která
mimořádně uspěla
s premiérou inscenace
Brouk v hlavě.
Rozpustilá fraška je nejhranějším
dílem francouzského dramatika
George Feydeaua a dnes již patří
mezi klasické inscenace, které
si divadelní příznivci nenechávají
ujít. Lechtivá situační komedie
srší nespoutaným humorem,
ironií i osobitým šarmem, jehož

Archiv

se s grácií zhostili i herci místní
ochotnické společnosti. A sklidili
nebývalý úspěch. Všech osm
opakování v průběhu divadelních
slavností bylo vyprodáno. Diváci
se pod širým nebem na nádvoří dobřichovického zámku
nechávali unášet uměním herců,
kteří předvedli, co všechno může
způsobit zprvu nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad
prověřit manželskou věrnost.

Den s paleontologem pro děti
Muzeum Českého krasu v Berouně nabízí
cestu do dávného pravěku. Během ní mohou
děti s doprovodem lépe poznat geologické
fenomény našeho okolí, které je svým vývojem
velmi důležité i v celosvětovém měřítku. Také
letos se mohou seznámit s prací muzejního
paleontologa a s geologickým významem
Berouna a okolí.
Pokud máte doma nějakou zkamenělinu,
zajímavou horninu nebo minerál, přineste je
s sebou a paleontolog muzea se vám pokusí
přiblížit vznik, stáří a odborný název. Rovněž
vám doporučí zajímavé tipy na výlety v okolí
Berouna či Prahy, kde si můžete svou sbírku
přírodnin doplnit.
Prohlídky se konají ve středu 10. a 24. srpna
vždy od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:45
do 15:00 hodin. Bližší informace najdete
na webu Muzeum-beroun.cz.

Archiv muzea

Milovníci Rubikovy kostky
pokořili několik rekordů
Na evropském mistrovství ve skládání Rubikovy
kostky, které proběhlo
v polovině července
v Radotíně, padlo několik
rekordů.
Vůbec největší evropskou
soutěž ve skládání kostky, která kdy byla uspořádána, zahájil zástupce starosty městské části
Praha 16 Miroslav Knotek a hlavní organizátor
Jaroslav Flajberk.
Mistrem Evropy se stal Phillip Weyer z Německa, který během pěti pokusů dosáhl vítězného
průměrného času 7,88 sekundy. Český národní rekord zlomil Matěj Grohmann s výkonem
7,70 sekundy.
Hlavní hvězdou soutěže byl Australan Feliks
Zemdegs, který pravidelně překonává světové
rekordy. V Radotíně složil Rubikovu kostku
o rozměrech 7 x 7 x 7 za 2 minuty a 20,66
sekundy a při skládání jednou rukou za průměrný čas 10,70 sekundy.
O vytvoření evropského rekordu se postaral
Holanďan Mats Valk a kostku o rozměrech 3 x
3 x 3 sestavil za 5,13 sekundy.
Radotínská sportovní hala od pátku 15. do neděle 17. července přivítala 500 soutěžících
ze čtyřiceti zemí, kteří se zúčastnili osmnácti
různých disciplín.

V Řevnicích je uzavřená část Pražské
Léto je ve znamení rekonstrukcí.
Je tomu tak i v Řevnicích, kde
bude v srpnu uzavřen železniční
přejezd na řevnickou lávku a Pražská ulice.
Přejezd na lávku bude nepřístupný od úterý 9. srpna do pátku
12. srpna. Jde o rekonstrukci druhé koleje, první prošla

4

DOBNET srpen 2016

Pod režijním vedením Petra
Říhy zářili v kulisách Divadla
na Vinohradech, v nichž dlouhé
roky ve slavné dvojroli exceloval
Viktor Preiss, Karel Král, Hedvika
Hájková, Jan Seidl, Jiří Šafránek,
Petr Širc nebo Jiří Geissler.
Letos jste na Dobřichovických divadelních slavnostech mohli vidět
dvě vlastní hry DDS. Pohádka Byl
jednou jeden král uchvacovala
stejně jako loni klasickým po-

opravou na přelomu července
a srpna.
Na části Pražské ulice se bude
pracovat od středy 3. do středy
31. srpna. Osobní automobily
mohou stavbu objet ulicemi
Alšova, U Viaduktu a V Luhu.
Nákladní vozy objízdnou trasu
nemají.

hádkovým příběhem proloženým
výtečnou hudbou. Představily se
i další amatérské soubory a dva
hudební zážitky – dámská vokální
skupina Cabinet a Jan Smigmátor
se svými hosty.
Ohlédnutí za představením,
které natočila DOBNE.tv,
najdete na www.idobnet.cz v rubrice VIDEA. Těšit se brzy můžete
i na reportáž z kazínského přívozu.

Děti si užívají
vodu, slunce
i pohyb
Léto je v plném
proudu a odpovídají tomu i vysoké
teploty, které by
nás zatím neměly
opustit. Veselo je
také na příměstském
letním táboře v Klubu
Hlásek, odkud je
naše titulní strana.
Na druhý srpnový
týden měli v době
uzávěrky ještě několik volných míst.
Petra Stehlíková

Kuchaři, hlaste se na Home
Food Festival
Až do 15. srpna se
jako kuchaři můžete
přihlásit na amatérskou přehlídku
domácího jídla Home
Food Festival, která se
v Radotíně uskuteční
v neděli 4. září v areálu
Beach Arény Radotín.
Připravte si alespoň tři
varianty pokrmů, jimiž
se chcete pochlubit a potěšit sousedy. Organizátoři z nich vyberou jeden, který bude nejlépe
zapadat do celkové nabídky.
Hlásit se můžete na e-mailu
3karasci@seznam.cz nebo na telefonu
603 427 644 nejpozději do 15. srpna.
Akci pořádají 3Karásci ve spolupráci s Beach
Arénou Radotín a za podpory městské části
Archiv organizátora
Praha 16.
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KRÁTCE
LETOHRÁTKY 4. 9.
VE 13:45 U SRUBU
Zábavné odpoledne s oblíbenými kapelami, skákacím hradem a dojící krávou
připravujeme na „poslední
prázdninovou“ neděli 4. 9.
od 13:45 na plácku před hrází
pod srubem. Více informací
najdete také na vývěskách,
na facebookových stránkách
Letováci a na webové stránce
obce Lety.

LETOVŠTÍ SOBĚ
10. 9. VE 13:45
U SRUBU
Také byste uvítali, kdyby
pod srubem vyrostl příjemný
oddechový a sportovní areál?
A chcete svou činností k tomuto záměru přispět? Přijďte
tedy na brigádu v sobotu
10. 9. od 13:45. Podrobnosti
najdete také na vývěskách,
na Facebooku Letováci
a na letovské obecní webové
stránce.

VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ 21. 9.
V 19 HOD. V SÁLE
U KAFKŮ
Na programu bude kromě
jiného projednávání veřejnoprávní smlouvy o využívání
služeb Městské policie Řevnice, vyhlašování podmínek
poskytování obecních grantů
na organizaci společenských
a kulturních akcí v obci Lety
pro rok 2017. Zastupitelstvo
podá informace o započatých
investičních akcích v obci
a jejich vývoji a také o postupu prací na novém územním
plánu obce Lety.

SVOZ ODPADU
Svoz směsného odpadu
v obci probíhá standardně
v pondělí pro rekreanty a v pátek pro stálé obyvatele obce.
Plasty a papír se svážejí také
každé pondělí a pátek, sklo
jednou za 14 dní.
Kontejnery na bioodpad jsou
stabilně umístěny v ulicích Lety
Pod Lesem, Nad Slunečnou,
K Mateřské škole, v lokalitách
Strong Boys
a Černá skála.
(bt)

Trénink obran s figurantem Romanem Šonským se tentokrát konal na letním výcvikovém táboře v Městci Králové, kde
letovští kynologové tráví svou letní dovolenou.
Alena Vanžurová

Stav chodníku mezi Billou a Lidlem
Na základě četných dotazů bych se chtěla znovu
vyjádřit k „chodníku“ mezi prodejnami Billa
a Lidl. Stav tohoto úseku je mně i zastupitelům
dobře známý. Když zaprší, je samá louže a bláto,
není tam umístěno veřejné osvětlení.
Mohu vás ubezpečit, že již v roce
2014 jsem iniciovala schůzky
s majiteli pozemků pod chodníkem, tedy s vlastníky nemovitostí
podél Pražské ulice v problematickém úseku. Pouze jeden z nich
byl ochoten se s obcí na zlepšení
celé situace dohodnout, ostatní
spolupráci odmítli.
Bez souhlasu majitelů těchto
pozemků s realizací oprav a bez
toho, abychom byli schopni se

s nimi majetkově dohodnout
na převodu majetkového práva
nebo práva stavby, nelze rekonstrukci uskutečnit.
Na obnovu povrchu chodníku již
dokonce existuje projekt. Také
jsem dohodla finanční spoluúčast
na celé akci se společností Lidl,
nicméně její podmínka je stejná – bude se finančně podílet
pouze tehdy, pokud pozemky pod
chodníkem budou obecní.

V opačném případě totiž zhodnocujeme za obecní finance majetek
cizí, což je v rozporu se zákonem
o obcích a hospodaření s obecním majetkem jako takovým.
Na častý dotaz na bezohlednost cyklistů mám jednoduchou
odpověď: Obec umístila dopravní značení, které však cyklisté
nedodržují.
Spoléhám na jediné řešení: V září
bude pravděpodobně uzavřena
veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Řevnice. Policie pak
bude kontrolovat dodržování
dopravního značení v celé obci,
jejím úkolem bude rovněž dohlížet
na ohleduplnost cyklistů na cyklostezce i mimo ni.
! Ing. Barbora Tesařová


Obnova
víceúčelového
hřiště s umělým
povrchem
Dne 25. 7. proběhlo předání staveniště z důvodu
zahájení obnovy/výměny
umělého povrchu, mantinelů a zasíťování hřiště.
Práce budou probíhat
do 31. srpna 2016.
Do 31. 8. je na hřiště
s umělým povrchem
kvůli bezpečnosti vstup
zakázán.
www.idobnet.cz
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Biografy pod širým n
Promítání pod širým nebem v dolním Poberouní znovu
ožívá. Do letního kina se v srpnu můžete vydat do Berouna,
Karlštejna, Řevnic, Mokropes i Černošic. Tak široká nabídka
letních kin tu v minulosti ještě nikdy nebyla.

N

ávštěva letního a kamenného biografu
se zásadně liší. A to i přesto, že v obou
podnicích mohou právě promítat shodný snímek. Letňák má jedinečné kouzlo a romantickou atmosféru… U sklenky vína nebo
oroseného půllitru můžete pod jasnou noční
oblohou sledovat hvězdy stříbrného plátna
a při tom ještě pozorovat hvězdy padající.
Když se v roce 1994 uzavřela éra vyhlášeného
letního kina pod hradem Karlštejnem, truchlil nespočet diváků z Karlštejna i většiny obcí ležících
na dolním toku Berounky. Do letňáku v Karlštejně se totiž jezdilo dlouhá léta vlakem, na kole
či motorce z obou Třebaní, Litně, Řevnic, ale
i z Dobřichovic nebo Berouna. Díky porevolučním
restitucím však areál letního kina připadl tamnímu
Sokolu, a ten již s dalším promítáním nepočítal.
Z dolního Poberouní tak na dlouhé dvě desítky
let fenomén letního biografu zcela vymizel.

Berounská 47. sezona
Jediným místem, kde se nadále pod širákem
promítalo, byl Beroun, který se pyšní jedním
z nejstarších letních kin na Berounce. V letošním roce zahájil svou již 47. sezonu. A ke svým
návštěvníkům je tamní letňák víc než štědrý.
Nejenže se na plátně v ulici Na Kaplance
promítá přes léto každý večer, ale hraje se tu
takřka za každého počasí.
„V letním kině máme napevno umístěné dva velké
deštníky, pod které se mohou diváci schovat.
Další menší lze zapůjčit anebo si lidé u nás mohou
v případě deště zakoupit pláštěnky,“ vyjmenovává
novopečený ředitel berounských kin Jan Beznoska. A ještě jeden zcela výjimečný bonus tu pro
publikum mají: třebaže kapacita zdejšího letního
kina je takřka 700 míst, promítají i v případě, že
v rozlehlém hledišti sedí jediný natěšený divák.
„Moc často se to nestává, ale už se to přihodilo,“
říká Beznoska, který teprve letos vystřídal ve funkci dlouholetou ředitelku Danu Hrdinovou.

Nejstarší letní kino na Berounce je v Berouně.
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V programu berounského letního kina mohou
díky digitalizaci uvádět i premiérové filmy.
„Jinak dáváme přednost snímkům, které
se u diváků již osvědčily nebo se tematicky
vztahují k létu. Teď to byly například Polednice, Teorie tygra a Padesátka,“ říká Beznoska,
který se snaží zázemí kina pro diváky stále
vylepšovat. „Letos jsme vyměňovali sedačky,
na příští rok plánujeme opravu a vymalování
plátna i stříšky,“ slibuje Beznoska a dodává,
že v areálu kina je k dispozici bufet, kde si
lidé mohou zakoupit nápoje, slané pochoutky
a další drobné občerstvení.

Promítání v centru Řevnic
V letní biograf se ve druhé polovině prázdnin promění i řevnické náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Během šesti srpnových večerů
se můžete těšit například na snímky Vlk z Wall
Street či Sedm statečných.
V centru města bude stejně jako loni promítat
spolek Gong, provozující Kino Řevnice. „Loni
jsme provozovali letní kino poprvé ve dvoře
vedle vinotéky Malá Morava. Ohlas byl dobrý.
Průměrná návštěvnost se pohybovala kolem
60 diváků,“ rekapituluje jeden z provozovatelů
kina Michal Šára. Letos se Gong rozhodl s finanční podporou města akci zopakovat. Kvůli
špatné statice zdi na původním místě museli
najít nové zázemí. Zvolili tedy náměstí, konkrétně jeho zatravněnou část, v jejíž blízkosti se
nacházejí restaurace, vinotéka i kavárna Modrý
domeček. Další změnou oproti loňsku je vyšší
počet nabízených snímků. Z loňských čtyř
se zvýšil na šest. Z promítacích dní vypadly
neděle. „Zaznamenali jsme, že byly méně
navštěvované. Pro některé je nedělní promítání komplikované, neboť druhý den se musí
do práce. Tak jsme vybrali nejatraktivnější dny
z týdne. Promítat budeme vždy v pátek a v sobotu,“ vysvětluje Šára s tím, že půjde o tři
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srpnové víkendy: 5. a 6. 8., 12. a 13. 8. a 19.
a 20. 8. Začínat se bude ve 21:15. K dispozici
jsou lavičky a na travnatou plochu u kašny si
diváci mohou s sebou donést i deky. Provozovatelé se chystají také na případné deštivé
počasí. „Pokud bude pršet anebo tomu bude
vše nasvědčovat, pak bychom se přesunuli
do kamenného kina,“ dodává Šára.

Dva letňáky v Černošicích
Hned na dvou místech funguje kino pod
širou oblohou v Černošicích. Letní kino se
koncem srpna otevře již počtvrté v tamním
Parku Berounka, přes léto se hraje i o několik
set metrů dál proti proudu na městské pláži
v Mokropsech.

Černošické letní kino před příchodem diváků.

DOBNETTÉMA

nebem

Romantická atmosféra biografu na Karlštejně.

Na velkém plátně v Parku Berounka, ležícím
u silnice na Radotín naproti Penny Marketu, budete moci ve dnech 25. až 28. srpna
zhlédnout filmové zpracování Malého prince,
dokument ČT o Andreji Babišovi Matrix AB,
dramatické Kobry a užovky oceněné jako nejlepší film roku 2015 či úspěšnou francouzskou
komedii Co jsme komu udělali?.
Každý večer biograf navíc uvede jeden krátký
předfilm. Letní kino v Černošicích má tradici
už od roku 2012, kdy organizátoři poprvé
vztyčili v parku plátno, od té doby se akce
stala neodmyslitelnou součástí kulturního
dění v regionu. Při minulém ročníku navštívilo
kino za čtyři dny víc než 1 000 diváků. „Začali
jsme jako parta kamarádů. Štvalo nás, že se
v Černošicích skoro nic neděje a lidé jezdí trávit

Archiv baru U Dvou přátel

volný čas do Prahy. Přitom, jak se ukázalo, je
zájem o místní dění ohromný,“ říká Jan Jelínek,
předseda iniciativy Na Nohou, jejímž cílem
je oživovat dění v oblasti. Kromě letního kina
v Černošicích pořádá například koncertní sérii
NAŽIVO!, jejíž další večer proběhne 9. září
s kapelou Mr. Cocoman & The solid vibez.
Program letního kina je postaven tak, aby si
každý našel to své. Čtvrtek bude patřit povedenému animovanému zpracování Exupéryho
knihy Malý princ, které je vhodné pro celou
rodinu. Pátek nabídne dokumentární film Víta
Klusáka Matrix AB, jenž poskytuje zajímavé
kukátko do života kontroverzní postavy Andreje
Babiše. Sobotu ovládne český dramatický
trhák Kobry a užovky, který patří k nejúspěšnějším současným českým filmům a jehož

Pohoda při promítání v Mokropsech.

Archiv iniciativy Na Nohou

Petra Stehlíková

režisér se u Berounky v Zadní Třebani narodil.
V neděli se mohou diváci těšit na veselý večer
s úspěšnou francouzskou komedií Co jsme
komu udělali?, která s velkou dávkou nadsázky
sleduje příběh konzervativních katolických francouzských rodičů, jejichž dcery se postupně
provdají za muslima, žida a Číňana.

Víc než jen pláž
Druhá sezona letního kina začala letos také
u Berounky v Mokropsech. Tamní městská
pláž nabízí mnohem víc než jen opalování
u vody. „Na pláži je překrásná příroda, skvělé
koupání, fajn místo pro děti, zázemí pro cyklisty, beach volejbal, kvalitní občerstvení a sprcha
a toalety. Bylo osazeno několik velkých nových
slunečníků. Ve stánku s občerstvením jsme
rozšířili nabídku o čerstvé grilované speciality
a veškerý sortiment je pouze z čerstvých surovin a v nejvyšší kvalitě,“ uvádí jeden z provozovatelů Vít Šimek.
Promítá se každých čtrnáct dní v sobotu.
A když náhodou počasí nepřeje, film se přesune na další týden. Je proto dobré sledovat
aktuální informace na facebookových stránkách Pláž Mokropsy.
„Máme sice improvizované, ale zato kvalitní
letní kino. K dispozici je tu základní mobiliář.
Lavičky, rozkládací lehátka. Lidé si sem na promítání nosí deky. Protože to není daleko, někteří
si s sebou berou i sedačky z obýváku,“ říká
s úsměvem Šimek. Filmy pro letošní sezonu
vybírali na základě výsledků ankety mezi diváky
a také žánru, který se dobře hodí k vodě.
u
www.idobnet.cz
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KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

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

STUDNAŘSTVÍ
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
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V karlštejnském
letňáku se promítalo
i dvakrát za noc
Po 21 letech se loni v létě
v Karlštejně znovu otevřely
brány letního kina. Promítání
iniciovala obec v čele se
starostou Petrem Rampasem,
který v 80. a 90. letech
minulého století obsluhoval
stařičkou promítačku
v původním letním kině
ležícím na Zlaté stezce nad
karlštejnskou školou.
Pamatujete si na tu dobu?
Bylo to tehdy úžasné. Byli jsme mladí, nic jiného
nebylo, tak býval letňák přes sezonu narvaný.
Začínalo se v květnu většinou sovětskými filmy,
jako byl Hořící sníh, válečné drama o ruských
vojácích. A hrálo se i ve všední dny až do září.
Jaká byla návštěvnost?
Chodili nejen místní, ale jezdili sem i diváci
z okolí: ze Zadní a Hlásné Třebaně, z Berouna,
Řevnic, Litně… Pamatuji si, že někdy bývalo v kině i 800 až 1 200 lidí. To se dokonce
muselo hrát za večer dvakrát za sebou. Šlo
třeba o filmy Čelisti, Angelika nebo Vinnetou.
Na druhou stranu někdy přišlo lidí málo. Když
jich bylo méně než deset, tak se nepromítalo.
Vy jste do letního kina taky chodil?
Skoro pořád. Od patnácti do dvaceti let jsem
totiž pomáhal promítat. Byl jsem promítač
praktikant. Pak jsem si na vojně udělal zkoušky
a po vojně se k promítání vrátil. V kině pracovalo víc lidí, šéfem byl Pavel Dolanský. Ten
zaučoval i mě.
Co bylo nejtěžší?
Občas byl problém, když vypnuli proud nebo se
přetrhl film. Většinou byl film na šesti kotoučích.
Ty se musely před každým představením zkontrolovat. A po skončení film přetočit, aby ho v dalším kině měli
připravený. Občas se ale
stalo, že jsme snímek dostali nepřetočený a museli
si vše dělat sami.
Filmy se tehdy vozily
vlakem, je to tak?
Ano. Chodili jsme s kárkou
na nádraží. Začínalo se
promítat v půl desáté.
Někdy se stalo, že film přijel
až vlakem v devět. Tak jsme
pospíchali s vozíkem nahoru
a rychle všechno připravovali.

PROGRAM
LETNÍ KINO ČERNOŠICE
Začátek představení ve 21:00
v Parku Berounka • Vstupné zdarma
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.

Malý princ
Matrix AB
Kobry a užovky
Co jsme komu udělali?

LETNÍ KINO ŘEVNICE
Začátek představení ve 21:15
na náměstí • Vstupné dobrovolné
5. 8.
6. 8.
12. 8.
13. 8.
19. 8.
20. 8.

Divoké historky
Sedm statečných
Iracionální muž
Dobrý ročník
Půlnoční kovboj
Vlk z Wall Street

LETNÍ KINO BEROUN
Začátek představení ve 21:00,
od 22. 8. ve 20:45

Starosta Karlštejna Petr Rampas.

Proč v roce 1994 letní kino
hrálo naposledy?
Do roku 1994 promítala Osvětová beseda
spadající pod MěNV. Pak byla sokolovna
včetně venkovních prostor vrácena původním
majitelům. Sokolové ale v promítání pokračovat
nechtěli.
Kde se v Karlštejně promítá nyní?
Loni jsme to zkusili poprvé. Odehráli jsme tři
představení a měla úspěch. Letos jsme se
rozhodli, že budeme filmy uvádět každý pátek.
Je to nový trend. Změna od posedávání doma
u televize, internetu. I když jsem se domníval,
že lidí bude chodit ještě víc. Ale záleží hlavně
na počasí. Promítáme v areálu obecního
úřadu. Na místě jsou lavičky, lidé si mohou
přinést deky a udělat si piknik. Máme zajištěný
také přístřešek zhruba 6 x 7 metrů. Vedle je
obchod, který je během produkce otevřený.
Jaké volíte filmy?
Vsadili jsme spíš na rodinné snímky,
pohádky, dětský žánr. Začali jsme
pohádkou Řachanda a přišla skoro
stovka lidí. Na dalším představení
bylo lidí méně, protože bylo pod
mrakem. Ale potěšilo mě, že
dorazili i diváci odjinud. Například
z Třebaně.
Znovu jste se osobně vrátil
k promítačce?
Ne, máme to celé zajištěné přes
profesionály, od promítání až po autorská práva. Náklady hradí obec
z rozpočtu.
Téma připravila Pavla Nováčková

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

Než jsem tě poznala, 120 Kč
Sezn@mka,120 Kč
Učitelka, 140 Kč
Sebevražedný oddíl, 120 Kč
Krotitelé duchů, 140 Kč
Sebevražedný oddíl, 120 Kč
Za láskou vzhůru, 120 Kč
Belgica, 100 Kč
Teorie tygra, 120 Kč
V zajetí démonů 2, 100 Kč
Tajný život mazlíčků, 140 Kč
Než jsem tě poznala, 120 Kč
Podfukáři 2, 100 Kč
Polednice, 100 Kč
Mělčiny, 120 Kč
Komorná, 100 Kč
Mělčiny, 120 Kč
Star Trek: Do neznáma, 140 Kč
Strašidla, 140 Kč
Star Trek: Do neznáma, 140 Kč
Teorie tygra, 120 Kč
Sebevražedný oddíl, 120 Kč
Baron Prášil, 90 Kč
Legenda o Tarzanovi, 120 Kč
Buchty a klobásy, 120 Kč

LETNÍ KINO
KARLŠTEJN
Začátek představení ve 21:00
u obecního úřadu
Vstupné: dospělí 80 / děti 40 Kč
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

Ovečka Shaun ve filmu
Padesátka
Tučňáci z Madagaskaru
Gangster Ka

LETNÍ KINO MĚSTSKÁ
PLÁŽ MOKROPSY
Bližší informace najdete na FB
stránkách jako Pláž Mokropsy.

www.idobnet.cz
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Jsem svým vlastním so
Lukáš Hrubý bydlí s rodinou
ve Svinařích. Letos oslavil
40. narozeniny. Už mnoho let
se úspěšně věnuje naturální
kulturistice, což je docela
náročný koníček. Závodí
v kategorii nad 180 centimetrů
a letos i v kategorii Masters 40+.
„Spolu se mnou se naturální kulturistice věnuje i moje dcera Natálie Hrubá, která závodí
v kategorii Bikini Fitness. Letos v červnu jsme
na víkendovém MMČR v Chocni oba získali
stříbrné medaile ve svých výškových kategoriích, Natálka navíc bronz v kategorii juniorek
a já fantastické čtvrté místo mezi Masters
40+,“ dodává Hrubý.
Přiznám se, že pojem naturální kulturistika jsem dosud neslyšela, a nejspíš je
to neznámý sport i pro mnohé čtenáře.
Můžete nám ho představit?
Je to sport založený na porovnávání fyzické
stavby závodníka, svalového rozvoje, svalové hmoty, symetrie, estetické připravenosti
a na celkovém projevu. Soutěž se vždy skládá
ze semifinálového a finálového kola. Závodníci
vystoupí na pódium a jsou porovnáváni
ve čtvrtobratech a povinných pózách. Jednotliví rozhodčí pak přistoupí k tzv. vyvolávání
a vybraní závodníci provedou povinné pózy.
Součástí semifinálového kola jsou volné
sestavy, kdy závodník předvede na hudbu

Lukáš Hrubý a jeho dcera Natálie.

nacvičenou sestavu v délce jedné minuty
s alespoň pěti povinnými pózami. Ve finálovém
kole se opět provedou čtvrtobraty, povinné
pózy a vyvolávání a závěrem i „free posing“,
což je taková show pro diváky. Poslední částí
je vyhlášení výsledků a dekorování vítězů.
Kromě kulturistických kategorií dělených podle
výšky a také věku s daným váhovým limitem
se soutěží i v mužské kategorii Mr. Physique,
ženy soutěží v kategoriích Bikini Fitness, Fitness
Figura, Sport Model a Fitness Classic. Kategorie jsou od dětských až po Grand Masters
60+, což svědčí o tom, že připravit se a dostat
do formy může kdokoli a v jakémkoli věku!
Jak jste se konkrétně vy dostal
k naturální kulturistice?
Cvičím asi 20 let. Před šesti lety jsem si koupil
permanentku do fitness centra a o rok později
jsem se rozhodl, že dám cvičení větší smysl.
Domluvil jsem se na spolupráci s trenérem.
Ten mě nakonec přihlásil do tradiční soutěže
Změna v časopisu Svět kulturistiky a i přes
mou nedůslednost v přípravě jsem nakonec
získal čtvrté místo, což bylo fantastické. Od té
doby se věnuji naturální kulturistice.
Jaký je rozdíl mezi kulturistikou a naturální kulturistikou? Laik to asi nepozná.
Častá otázka a velmi jednoduchá odpověď:
Kdykoli mít negativní dopingový protokol
od Antidopingového výboru ČR nebo WADA
(mezinárodní antidopingová agentura). K tomu
je při naturální kulturistice nutná příprava bez
velkého množství suplementů, doplňků výživy,
a samozřejmě bez zakázaných látek.
V obou sportech je to ale jinak velmi podobné.
Hlídaná strava, pravidelné a promyšlené cvičení a odpočinek. Soutěže se také podobají,
rozdíl je v parametrech hodnocení a v množství
prováděných dopingových zkoušek. Pozitivní
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dopingový nález v naturální kulturistice se rovná doživotnímu zákazu závodní činnosti.
Proč jste si vybral právě tohle?
Co vás na tom zaujalo?
Dřív jsem posilovnu bral jako dobrý způsob,
jak si udržet svaly, a také jako určité doplnění
kondice. Když jsem tento sport začal poznávat
hlouběji, poslouchal jsem trenéry a získával
zkušenosti, zjistil jsem, jak jiný a hluboký smysl
má. Člověk má šanci být sochařem a sochat
ten nejbližší materiál, který jen může mít.
Zároveň tu není možnost cokoli ošidit, schovat
nebo zanedbat. A když ano, je to jednoduše
vidět. To pak klamete jen sám sebe. Nepomůžou vám spoluhráči, nemáte lepší vybavení,
kosmické materiály… V tom je krása a spravedlnost. To je sportovní pohled.
A další pohled je jaký?
Důležitější motivace pro mě osobně je být zdravý.
Za dvaadvacet let v práci jsem neměl větší zdravotní problém, a to je myslím odměna zcela zřetelná. K náročné manažerské profesi v nadnárodní
společnosti potřebujete i náročnou regeneraci.
A nejdůležitější motivací jsou pro mě mé tři děti,
chci pro ně být vzorem. To se mi snad daří, neboť
všichni tři také sportují a i přes teenagerský věk
nekouří ani neholdují alkoholu nebo drogám.
Kolik času věnujete tréninku?
Jednoduše řečeno čtyřiadvacet hodin denně
a sedm dní v týdnu. Zní to divně, ale je to
tak! Chyby se opravdu neodpouštějí. Jen pro
vysvětlení – příprava začíná pět měsíců před
soutěží, dva měsíce probíhá objemová a silová
příprava, dva měsíce příprava zaměřená na redukci tuku a zkvalitnění svalů. Poslední měsíc
je finální. Každá fáze má svoje pravidla, počty
tréninků a intenzitu. Zároveň je důležitý příjem
živin (bílkovin, sacharidů a tuků). V konečné

ochařem
fázi přípravy trénuji hodinu denně, někdy
dvoufázově. Pokud některý den vynechám,
musím další den přidat (většinou o víkendu).
Zároveň zpřísňuji dietu. Cvičím velmi brzy ráno
nebo navečer, jídlo si připravuji vždy večer
na další den. Šetřím s časem, jak mohu.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?
Vysoko řadím ocenění Nejlepší sportovec
kategorie nad 180 centimetrů pro roky 2014
a 2015, které je výrazem stabilní dobré formy
a výsledků na soutěžích během celé sezony.
Z umístění je určitě skvělý bronz z Mistrovství
Evropy 2014, čtvrté a páté místo z Mistrovství
světa 2015 v Dubaji a samozřejmě všechny tři
stříbrné medaile z Mistrovství ČR 2014, 2015
a 2016. Speciální cenou a srdeční záležitostí je
pro mě první místo za volnou sestavu na Mistrovství Evropy 2014, kdy se mi podařilo roztleskat Velký sál hotelu Thermal v Karlových Varech.
Zmínil jste, že s vámi závodí i dcera. Jak
dlouho už se naturální kulturistice věnuje?
Natálka je na začátku své závodní cesty. Vloni
na podzim získala stříbrnou medaili na Mezinárodním mistrovství Německa, šesté místo
na Mistrovství Evropy v Itálii. Letos v březnu
vybojovala druhé místo na Beauty cupu v Letňanech. Neustále na sobě pracuje a zlepšuje se,
takže její umístění na Mezinárodním mistrovství
ČR v Chocni – vicemistryně Bikini Fitness do 165
centimetrů a druhá vicemistryně v juniorkách –
jsou velkou odměnou a motivací do budoucna.
Jste také trenér?
Vzhledem k náročné práci se spíš věnuji motivaci závodníků a konzultační činnosti okolo
závodů. Jsem promotérem ČSNS (Česká
společnost pro naturální sport) pro Prahu
a Středočeský kraj. Samozřejmě se vzdělávám
v oboru, studuji program Instruktor fitness,
což je akreditovaný vzdělávací program MŠMT
ve společnosti Fitness Institut. Podle zájmu
mohu poradit se začátky, doporučit trenéra,
připravit tréninkový plán nebo jídelníček.
Co byste poradil někomu, kdo chce
s tímto sportem začít?
Rozhodnout se, to je začátek! Pak je dobré
najít si někoho kvalitního, kdo poradí a pomůže s plánem, ukáže, jak na to. A pak vydržet
a makat! Hlavní je nehledat výmluvy typu
nemám čas, to bych nedal, na to nemám peníze… Cesta se dá najít vždy. Pokud si dobře
určíte cíl, i malé krůčky mohou být velkým
výsledkem.
Kde momentálně trénujete?
Aktuálně cvičím v Pure Jatomi Fitness
v Nových Butovicích a formu ladím u nás
na Brdech. Jezdím na horském kole, běhám,
s kamarády hraji fotbal.
Prozradíte nám, jaké jsou
vaše další plány?
Druhá část letošní závodní sezony proběhne
na podzim. Natálka se v září zúčastní Beauty
cupu v Letňanech. Fitness Institut Natural

cup se koná 8. října v Brně a vrcholem bude
jistě Bali Paradise PRO/AM. Tento celosvětový pohár naturálních kulturistů se uskuteční
na indonéském Bali. V roce 2017 nás kromě
klasických soutěží čeká snad také mistrovství
světa na velmi exotickém místě... To jsou jistě
výzvy pro nás a také pro případné sponzory.
Je vidět, že naturální kulturistikou
opravdu žijete.
Ano, naturální kulturistika se rozhodně
stala mým životním stylem. Pozoruji i urči-

tou nakažlivost, takže mnoho mých kolegů
a přátel, kteří na začátku kroutili hlavami nad
tím, co dělám, si teď nosí krabičky s jídlem,
jsou aktivnější a řekl bych i zapálenější. O to
také jde, aby měl člověk dobrý pocit z toho,
co dělá, a dělal to rád! Baví mě předávat mé
bohaté zkušenosti a vidět, jak se svěřenci
před očima mění a zlepšují. Největší sportovní
odměnou je sledovat ocenění těžké přípravy
přímo na pódiu.
! Lucie Hochmalová
Archiv L. Hrubého
www.idobnet.cz
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Díla Sahánkové vás „vtáhnou do děje“
Talentovaná mladá autorka ze Všenor Dana
Sahánková aktuálně vystavuje v galerii GASK
v Kutné Hoře. Její fascinující velkoformátové
tušové kresby propojují světy všedního
osobního prožitku, podvědomí a vědomí
universa a jeho řádu. Výstava s názvem
Vertikála šerosvitu trvá až do 30. října, v sobotu
27. srpna proběhne komentovaná prohlídka.
mistrů prostřednictvím
kontrastů světla, černé
a bílé. Z husté kresby
vystupují zvířata, šelmy,
psi, kočky a jejich
kořisti. Jsou organicky
propletení a vyzařují
živočišnou sílu i nebezpečí. Zjevují se postupně, současně s tím, jak
diváka vtahují hlouběji
do obrazu, který z roviny racionality prostu-

A co vás čeká?
Jak píše kurátorka
výstavy Adriana Primusová, v konstrukci
reálného prostoru, který nejprve
představují konkrétní
kusy nábytku, se
odehrává vnitřní děj
organického živelného světa. Prostředí je
modelované podobně jako v díle starých

Archiv autorky

puje do hlubší roviny zjevovaného
nevědomí. Celé dění se odehrává
podle vesmírného řádu, na pozadí
konstelace hvězdné oblohy, jež
probleskuje ze spodní vrstvy obrazu
jako drobné bílé body – zářící hvězdy. Na novějších obrazech spodní

plochu tvoří zlatá – jediná používaná
barva – která po vzoru gotiky prozařuje obraz zevnitř a vnáší do něj
světlo symbolizující univerzální
prostor. Kurátorkou výstavy je Adriana Primusová, všechny informace
(ap)
najdete na www.gask.cz.

Festival na břehu Berounky láká na Vltavu a Longital
Berounský festival Závodí je tu. Přehlídka hned několika
hudebních žánrů vypukne v sobotu 6. srpna, poprvé na levém
břehu Berounky poblíž autobusového nádraží, ve 14 hodin.
Až do 23. hodiny si návštěvníci budou moci
vychutnat folk, jazz, šanson, worldmusic
a mnoho dalších hudebních stylů.

Kapela Vltava.

Archiv kapely

Kromě jiných vystoupí kapela Vltava, která je
spolu se slovenským triem Longital hlavním
tahákem letošního festivalu.
Neobvyklé je také spojení hromotluka a lídra
kapely Jablkoň Michala Němce a éterické
Marie Puttnerové. Dohromady tvoří Půljablkoň, tedy nejnovější a nejmenší odnož kapely
Jablkoň, a hrát budou nejen pozapomenuté
skladby domovské kapely, ale i další písně
klidu i neklidu.
Vlny folkrocku, worldmusic a hospodského šramlu se slévají v písních čtyřčlenné skupiny Byl
pes a s bluesovými tóny se budeme pohupovat
Pohromadě na přehradě. Návštěvníci uslyší
například i The Reverends a Jakub Noha band.
Nebude chybět čajovna pod nomádským

ProDivadlo uvede Zlaté cigány
Dobřichovická společnost ProDivadlo uvede letní hudební féerii
s názvem Zlatý cigáni, a to
od 31. srpna do 3. září vždy
od 20:30 hodin na nádvoří dobřichovického zámku. Tímto představením
se v rámci Dobřichovického kulturního léta na konci srpna rozloučíme
s prázdninami a zároveň přivítáme
novou divadelní sezonu 2016/2017.
Předlohou a výchozí myšlenkou
hry byl film z roku 1976 Cikáni
jdou do nebe podle románu
M. Gorkého. Můžete se těšit
na známé cikánské melodie,
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tance, improvizaci i lásku, kterou
vždy provází nenávist, na koně
a v neposlední řadě na dobrou
slepičí polévku. Tu před vámi
herci během hraní navaří. To vše
v podání oblíbených, známých
i neznámých ochotnických herců
a muzikantů z Dobřichovic a okolí.
Vstupné bude tentokrát dobrovolné, ale u vchodu na vás
čeká několik překvapení, tak si
raději nějakou tu korunu vezměte
s sebou. Vlastní představení by
nemělo přesáhnout hodinu, pak
ale volná zábava pokračuje. (red)

Trio Longital.

Ivana Šataník

stanem, netradiční pokrmy ze Slunečního obchodu, tradiční klobásy, pivo a skvělá káva.
Vstup je zdarma. Vystoupení jednotlivých
seskupení jsou naplánována takto: 14:00 Pohromadě na přehradě, 15:10 The Reverends,
16:20 Jakub Noha band, 17:30 Půljablkoň,
19:30 Longital, 21:00 Vltava a 22:30 Byl pes.
(mkc)


Mariánská pouť s výstavou Marie Borkové
Černošická letopisecká společnost zve
na mariánskou pouť a výstavu k nedožitým 100. narozeninám akademické sochařky Marie Borkové, která byla mimo
jiné zakladatelkou výtvarného oboru
ZUŠ Černošice (tehdy LŠU) a ovlivnila
několik generací zdejších dětí. Vernisáž výstavy se uskuteční
10. srpna od 18 hodin v Komunitním centru MaNa naproti kostelu
Nanebevzetí Panny Marie.
Expozici tvoří ojedinělý soubor keramiky, hraček a loutek, který nebyl ještě
nikdy vystavován. K vidění budou také práce některých žáků. Slavnostní
vernisáž doprovodí hudební intermezzo pramínkovských zpěvaček.
Výstava je otevřena do neděle 14. srpna, od 10 do 12 a od 14
(skš)
do 18 hodin. Připravil ji Ivan Látal.
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Lesní slavnosti divadla i letos podpoří
zajímavé charitativní projekty
V prostoru přírodního
amfiteátru v lese nad
centrem Řevnic se
na přelomu srpna a září
již podvanácté uskuteční Lesní slavnosti
divadla, které návštěvníkům nabídnou kulturní zážitek v podobě
her Dejvického divadla
i hostujícího Divadla
Rokoko. Populární festival také v tomto roce
podpoří dva charitativní
projekty, jimž vzhledem ke své standardně
vysoké návštěvnosti
pomáhá ke zviditelnění.

Dejvické divadlo: Racek.

Jde o občanská sdružení Náruč a Klub
nemocných cystickou fibrózou. Cystická
fibróza je vrozené plicní onemocnění, které
nemocným komplikuje fungování v běžných
společenských procesech. Klub jim nabízí
sociální služby, materiální i finanční pomoc,
ale působí také jako vzdělávací instituce, jež
se snaží šířit povědomí o této nepříliš známé
nemoci. Organizátoři Lesních slavností divadla
doufají, že i jejich festival přispěje k aktivitám
klubu. Občanské sdružení Náruč provozuje
v Řevnicích výbornou kavárnu Modrý dome-

ček, v níž na chráněných pracovních místech
pracují lidé s různým typem zdravotního
znevýhodnění. Při práci je podporují sociální
pracovníci a pracovní terapeuti. Kavárna nabízí nejen výbornou kávu a spoustu vlastních
cukrovinek, ale i teplé obědy. OS Náruč usiluje
o vytvoření prostředí, které svou existencí přispívá k odstraňování předsudků vůči osobám
s duševním onemocněním.
Jak uvádějí organizátoři, „určitě Lesní slavnosti divadla letos navštivte, uvidíte skvělá
představení z dílen známých divadelních

Lenka Pekárková

souborů a ještě přitom podpoříte společensky
prospěšné aktivity“. Místní ochotníci například
uvedou hru Sousedé od fontány (… aneb
restituent hledá ženu) v režii Michaely Šmerglové, a to 12., 13., 19. a 20. srpna ve 20
hodin a 14. a 21. srpna v 19 hodin, Lesní
slavnosti divadla jsou přichystány od 29. srpna do 2. září. V jejich programu je hra Kancl
Divadla Rokoko a tři inscenace Dejvického
divadla: Dealer’s Choice, Brian a Zimní pohádka. Více najdete na www.divadlorevnice.cz
(jv, lh)
a www.divadlovlese.cz.

Konfrontace v galerii
Až do 31. srpna se můžete v Café Galerii Bím v Dobřichovicích potěšit
výstavou obrazů studentů AVU s názvem Konfrontace GEPOAME. Jedná
se o průřez prací tří studentů Akademie výtvarných umění v Praze: Daniely
Kožmínové, Elišky Konečné a Michaela Noska. Ačkoli by toto seskupení
mohlo působit nesourodě, můžeme díky promyšlené instalaci děl pozorovat dynamickou rytmiku celku a dialog mezi jednotlivými obrazy.
(red)
inzerce

Školy Hlásek oslavily páté výročí
Půlkulaté výročí si zaslouží
velkou pozornost, proto školy
Hlásek uspořádaly zahradní
slavnost v sokolovně v Hlásné
Třebani. Pro rodiče i děti připravily program na celé odpoledne,
poslední hosté odcházeli až
po dvacáté hodině.
Oslavu zahájil taneční soubor
a sbor Hlásek. Následovalo
vystoupení profesionálního kouzelníka a představení fyzikálního
divadla ÚDIF. Zaměstnanci Hlásku si pro rodiče a děti připra-

vili nejrůznější soutěže, tvořivé
a sportovní dílny nebo gurmánský koutek. Mezi nejvyhledávanější dobroty patřila krůta,
prase na grilu, výborné saláty
a zdravé svačiny od maminek.
Svačiny hodnotili jak rodiče, tak
děti a vítězné dobroty se zařadí
do jídelníčku škol. Organizátoři
všem 221 hostům poděkovali
za krásné odpoledne a především za velkou podporu svých
aktivit. A přiznali, že již nyní se
těší na další kulatá výročí. (vv)

Dixieland bude
znít u řeky
I letos zažijete v Dobřichovicích dixielandové odpoledne.
Vše začne 13. srpna
ve 14 hodin u řeky pod
lávkou pro pěší. Během
programu, kterým provází
Tomáš Velínský, zazní skupiny Nadoraz, Swing Cheek,
BrassBand.cz, Bonus Orchestra, Steamboat Stompers,
The Dixie Banjo Band a The
Dixieland Champions.
Vstup je volný.

Kompletní stavby na klíč.
Veškeré rekonstrukce, stavební opravy,
omítky, štuky, opravy komínů, nové
střechy a jejich opravy + klempířské práce
včetně zateplení podkroví.
Dále provádíme obklady, dlažby, chodníky,
komunikace, rekonstrukce bytových jader.
Tesařství a zednictví Jelínek – Kroka
Mobil: 776 239 205, 732 121 515
E-mail: pet.jel@seznam.cz

www.tesarstvi-zednictvi.cz
www.idobnet.cz
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harmonie těla i duše
Program pro šťastnou páteř
Harmonizační, energetické
a léčivé cvičení Qigong/čínská
jóga a meditace
SM Systém, Dornova metoda PLUS
Masáže, Esenciální léčivé oleje
Homeopatie, Terapie
Lucie Mutinská • mob.: 775 222 325
Palackého 147, Dobřichovice

www.studiomandala.cz

ZAHÁJEN ZÁPIS
pro děti od 2 do 6 let
na školní rok 2016/2017.

K dětem preferujeme individuální přístup.
Pořádáme pravidelné lesní výpravy.

PALIVOVÉ DŘEVO
PODBRDY

DUB

2−metrová polena

1 050,–

cí
áže
vyv
Dovoz

Kč/PRM

+ doprava

950,–
Kč/PRM

ou
pra
vou

M!
PR
– min
. odběr 12,5

777 264 266

+ doprava

www.prodejpalivovehodreva.eu

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s.r.o.
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
DOBNET srpen 2016

Zajišťujeme jazykové kurzy
individuální nebo miniskupiny.
Na přání zajistíme lektora k nám do učebny
nebo dle individuálního požadavku.

www. skolinkanona .cz
Lety, Na Návsi 21, tel.: 606 909 348

rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese
Praha-západ a Beroun

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

Karlštejnská 44, Roblín
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Měsíční celodenní docházka 5 000 Kč.

Pro začátečníky až pokročilé.

s

BŘÍZA

2−metrová polena

Každý týden zahajujeme interaktivní pohádkou,
která děti vtahuje do programu celého týdne.

Sjednejte si schůzku
a my přijdeme za Vámi!
• široký sortiment služeb v oblasti realit
• komplexní servis prodeje a pronájmu
• osobní a individuální přístup
• bezpečné a seriózní jednání
• dělení a scelování pozemků
• legalizace a zápis staveb do katastru
• stanovení reálné prodejní ceny
• daňová přiznání k nemovitostem apod.
Lenka Dvořáková

Petr Dvořák

tel.: 602

tel.: 724

266 783

036 677

Karlík, K Třešňovce 1091

www.dd-reality.cz

DOBNETSPORT

Rebels O.K. opět excelovaly
na mistrovství světa

Dobřichovice skvěle reprezentovala Bára Halounková, Nela
Krotilová, Kačka Hubená, Amálka
Simandlová, Vendy Plazzerová
a Zuzka Slavíčková. Řevnice Laura
Galbavá, Adélka Kepková, Eliška
Jelínková a Adélka Součková. Lety

Archiv týmu

I letos se potvrdilo,
že připraveným štěstí
přeje, a Rebels O.K.
přivezly z mistrovství
světa v rope skippingu
čtyři zlaté tituly
(sedm medailí), šest
stříbrných umístění
(11 medailí) a sedm
bronzových míst
(devět medailí).
Na šampionátu
v Portugalsku
soutěžily s dalšími 60
týmy z celého světa.

Natálka Kvasničková, Sabka
Kischerová, Eliška Kotěrová a Terka
Žmolová. Všenory Andrea Pokorná
a Liteň Helenka Václavková.
Když se ohlédneme za posledními

měsíci, mohlo by se možná zdát,
že se v týmu děvčat nic nedělo.
Zdání ale klame. Bylo spíš ticho
před bouří.
Naposledy jsme Rebels O.K. viděli

na vystoupení v Dobřichovicích při
srazu corvett a také při otevření
nové sportovní haly v Černošicích,
kde jim tleskala i sedminásobná
olympijská vítězka Věra Čáslavská.
Rebelky se zaujetím sledoval i předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval a s vystupujícím týmem
Rebels O.K. se vyfotila další držitelka olympijského zlata Eva Samková. Pro „skákačky“ to bylo příjemné
zpestření v období tvrdých tréninků,
jímž právě procházely. Vrcholila totiž
příprava na mistrovství světa, které
se letos konalo v Portugalsku.
Trénování na takový vrcholný šampionát je plné potu, odříkání, bolesti i slz. Své o tom vědí nejen členky
týmu, ale i jejich rodiče, bez jejichž
podpory by to opravdu nešlo.
Jedná se přece jen o juniorský tým
a dobrá spolupráce mezi trenérkou
a rodiči je naprosto nezbytná.
Po návratu do České republiky
odvezl celý tým z letiště autobus
do Dobřichovic, kde děvčata
opět slavnostně přivítali zástupci
města v čele se starostou Petrem
Hamplem. ! Šárka Plazzerová

Bikeři mířící směrem na Karlštejn trhli rekord v účasti
V sobotu 23. července se na chuchelské
dostihové závodiště sjeli všichni příznivci MTB,
kteří přijali výzvu zdolat některou z tras směrem na Karlštejn, a na hlavní trase se do první
řady opět postavila kompletní špička favoritů.
Praha – Karlštejn Tour České spořitelny se
i letos jela jako Velká cena Prahy na horských
kolech a vůbec poprvé dosáhla na účastnickou metu 2 000 bikerů.
V hlavním závodě na 53 km s převýšením

1 150 m zvítězil Pavel Boudný z týmu Česká
spořitelna Accolade. Ve strhujícím závěrečném souboji o pár sekund přespurtoval svého
stájového kolegu Matouše Ulmana. O minutu
a půl později projel cílovou bránou třetí Marek
Rauchfuss (Kellys Bike Ranch). Královnou
Karlštejn Tour se stala Jana Pichlíková (Erste
Premier Petr Čech MTB).
Na start se postavily i některé předem avizované
sportovní osobnosti. A vedly si skvěle. Z trasy C

si běžec na lyžích Dušan Kožíšek (WSM Amulet
Rozhozec) odvezl dokonce bronzovou medaili
ve své kategorii 23–29 let a celkově obsadil
6. místo. Stejnou trasu na 37 km si vybral paralympionik Michal Stark. Jediný, kdo své
kolo neosedlal, byl Tomáš Hertl. Druhý nejúspěšnější český hokejista v soutěži Zlatá
hokejka, mladá hvězda NHL a skvělý hokejový
útočník si bude muset kvůli zraněnému kolenu
na závod KPŽ počkat do příští sezony. (zč, ph)

Na konci června proběhl v areálu LTC Řevnice turnaj v baby tenisu,
kterého se zúčastnilo 12 dětí z tenisových klubů LTC Řevnice, Sportclub
Řevnice a Sokol Lety. Na prvním místě se umístila Emilka Mládková před
Karel Hübl
Ondrou Procházkou a Tondou Mutlem.

Rovnou pro zlatou medaili si
na svém prvním Mistrovství ČR
žactva a dorostu 2016 dojela veslařka Ester Hajnovičová z Radotína (10). Navíc „ve čtyřce“ pomohla
k bronzu.
Závody se konaly na počátku července v Račicích. Ester startovala
ve dvou žákovských disciplínách:
na skifu si vyveslovala zlato,
ve čtyřce v sestavě Dominika
Štěpanovská, Ester Hajnovičová,
Aneta Seböková, Anne Velebová a kormidelník Matěj Čermák
se podílela na zisku bronzové
medaile.
Ester trénuje v modřanské loděnici čtyřikrát týdně. Po různých

Jaroslav Pazdera

Desetiletá Ester vybojovala
veslařské zlato a bronz

sportech včetně lakrosu se před
dvěma lety našla právě na vodě.
(red)
www.idobnet.cz
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Restaurace U ZLATÝ RYBKY
Denní menu – obědy na grilu
2x denně čerstvé ryby přímo ze sádek (pstruh, siven, kapr, sumeček)

Vše čerstvé, domácí suroviny
Candát, jeseter, krevety, ale také burgery.
Kuřecí steaky z domácího chovu. | Vynikající dezerty.

Lety

Karlštejnská

U ZLATÝ
RYBKY
N
aS

kal

Řevnice

á

Pražsk

á

žsk

Pra

kác
h

Berounka

Otevírací doba
St – Pá 11-23 hodin | So – Ne 11-24 hodin, lze i déle

Rezervace:

722 132 631

B
ODEJ ŽIVÝCH RY
CELOROČNÍ PR
cz
m.
na
sez
y@
let
ky
sad

Po a Út – možnost pronájmu restaurace za účelem školení apod.
Možnost pořádání oslav, svateb.
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DOBNETTIP

Ráj nadšenců
pro železniční historii
Vášní pro historii železnice je poměrně snadné se „nakazit“. Duch,
který na nás dýchne, když pozorujeme staré stroje, ať už odstavené
nebo v akci, vzbuzuje respekt nad uměním lidí, kteří tyto staré
dopravní prostředky vytvářeli i provozovali. Jedním z míst, kde
srdce milovníků dějin železnice zaplesá, je Lužná u Rakovníka.

BA

O
OTEVÍRACÍ D

září
31. května – 4.
le, svátky
dě
ne
až
ý
er
út
jna
5. září – 30. ří
ky
át
sv
víkendy a
9:30–17 hodin

v jídelním voze. V areálu je k dispozici i venkovní dětské hřiště, takže dospělí mohou na chvíli
v klidu spočinout na lavičkách nebo v trávě
u něčeho dobrého k pití či snědku a podle svého uvážení při tom dohlížet na ratolesti nebo
se kochat malebným okolím.

Kudy do Lužné
Areál je plný příležitostí potěšit se historií
dopravy, a to rovnou pro celé rodiny. Můžete si
prohlédnout exponáty i malé modely železnice
v provozu. V době naší návštěvy je obsluhoval
vlídný pan železničář, který ve vagoncích posílal
dětem sladkosti a železničářské suvenýry v podobě omalovánek nebo dětského časopisu. Obklopen hroznem dětí si užíval jejich přízeň i vděk
dospělého doprovodu, který obdivoval jeho nefalšované nadšení z radosti malých návštěvníků.
Modely železnice se nacházejí v budově poblíž
vchodu do muzea. Hned v další místnosti jsou
mašinky skutečné, kterých je tu všude poměrně
dost. Pro malé účastníky je další atrakcí svezení
v parním vláčku, který s nimi několikrát objede
menší okruh uvnitř areálu. Pasažéři obdrží klasické staré jízdenky na vlak.

Co ocení nejen znalci techniky
Když se řekne historie železnice, většině z nás
se vybaví parní lokomotivy, a těch má muzeum
ve sbírce víc než třicet. Milovníci železniční poezie
si jich užijí dosyta. Některé jsou schopné provozu,
jiné nikoli. Přesto i pohled na tyto mlčící svědky
věků páry bere dech. Nutno říci, že když se
takový syčící kolos rozjede, dav lidí prostě ztichne
a jen pozoruje. Gigant v pohybu opravdu budí re-

spekt. A když už jsme u pojízdných strojů, je samozřejmě nutné zmínit, že přes léto a na podzim
je Lužná u Rakovníka spojená s různými akcemi,
na něž je možné dojet právě parním vlakem.

Zajímavosti k vidění i prožití
Součástí sbírky jsou lokomotivy z nejrůznějších
období, od parních po motorové. Ve vnitřní
expozici se pak můžete ponořit do podrobností
dějin železnice pohledem na rozmanité předměty. K vidění je tu i vůz pro prezidenta T. G.
Masaryka z roku 1930. Nahlédnete tak do jeho
postele nebo do salonku, kde přijímal během
cest návštěvy. Hned vedle si přijdou na své
milovníci stylového občerstvení, jak jinak než

NEJBLIŽŠÍ AKCE S MOŽNOSTÍ
SVEZENÍ PARNÍM VLAKEM
Kolešovka: 6., 13., 20. a 27. 8. 2016
Parní lokomotiva a historická souprava
vyjede po muzejní trati Lužná u Rakovníka – Kolešovice. Více informací se
dočtete na www.cdmuzeum.cz.

Do Lužné se dá zavítat moderním vlakem,
muzeum je umístěno kousek od stanice Lužná
u Rakovníka. Vlak jede z pražského Masarykova nádraží asi hodinu a dvacet minut, lze dojet
i z Berouna s přestupem v Rakovníku, cesta
ale trvá skoro tři hodiny. Pokud tedy nejste
zarytými příznivci železnice, kteří by ve vlaku
strávili nejraději celý život, vyplatí se vyrazit spíš
z Prahy. Je také možné udělat si výlet po některé z tratí při akcích uvedených na stránkách
muzea: stylově parním vlakem. Autem dojedete
z našich končin sice nestylově, zato nejrychleji.
Z Pražského okruhu se vydáte směrem na Karlovy Vary po silnici E48. Při cestě od Prahy z ní
odbočíte u Nového Strašecí na silnici II/237.

! Lucie Hejbalová

VSTUPNÉ
Dospělí utratí za železniční nostalgii 80
korun, děti do šesti let nezaplatí nic, děti
od 6 do 15 let, důchodci a majitelé průkazu ZTP 50 korun. K dispozici jsou také
různé slevy, ať už pro rodiny (200korunová vstupenka) nebo pro ty, kteří dojeli
do Lužné vlakem a prokážou se jízdenkou.

www.idobnet.cz
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Josef Saneistr:
„Jídlo musí být zážitkem.“
Miluje bylinky. Je usměvavý, rád povídá
o jídle, ale nejraději ho vytváří. Nejen v kuchyni
vymýšlí nové kombinace chutí. Pro suroviny
vyjíždí za místními chovateli a pěstiteli. Josef
Saneistr (35) je novým šéfkuchařem restaurace
Liďák v Řevnicích. A vypadá to, že podniku
dodává gastronomický šmrnc.
k tomu dýňovou kaši. Specialitou
z Thajska je ryba mahi mahi v banánovém listu ochucená pomerančem
a koriandrem. Dezert představuje
čokoládové suflé s malinovým rozvarem a zakysanou smetanou nebo
pečená hruška v karamelu s chilli
papričkou. Celé menu budeme
pravidelně obměňovat. Na podzim
ho určitě obohatíme zvěřinou.

D

o areálu Lidového domu
v Řevnicích často vyrážíme
za sportem. V poslední
době nás ale zaujala i místní kuchyně. Jídelní lístek hraje
nápaditými chutěmi a sezonními
surovinami. Na talíři je vidět promyšlená kompozice, s radostí jíte již
očima. Posadit se přitom můžete
v restauraci i ve vinárně s intimnější
atmosférou. „Dosud byla vinárna
využívána hlavně pro hotelové hosty nebo oslavy, ale nyní ji otevíráme
i široké veřejnosti a věříme, že
přijde nejen za útulným prostředím,
ale hlavně za gastronomickým
zážitkem,“ věří Josef Saneistr.
Na jaké menu se
hosté mohou těšit?
Aktuálně máme jako předkrm
domácí sušenou panenku a salát
s toastem či oblíbený grilovaný
hermelín s brusinkami. Polévka
je pikantní kachní se zázvorem.
Nechybí ani kus masa v podobě
irského býčka. A k němu, protože
máme sezonu raných brambor,
podáváme šťouchané brambory s cibulkou, slaninou, a navíc
speciální zálivku ze zázvoru, z chilli
papričky, koriandru, olivového oleje
a vinného octa. Českou klasikou
jsou medová žebírka s medem
a chilli. Pro milovníky kuřecího jsme
vytvořili plněné kuřecí prso se sýrem
dochuceným bylinkami a máslem,
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Proč zrovna thajská specialita?
Protože exotika u nás moc není.
A když, tak taková ta česká.
Thajskou kuchyni jsem se učil
vařit od lidí, kteří získávali znalosti
přímo v Thajsku. A rád ji představím hostům.
Jaká vína doplňují vaše menu?
Zejména vynikající francouzská vína
Gérarda Depardieua a Pierra Richarda. Rádi bychom měli i moravské
víno. Všechna pečlivě ochutnáváme
a doporučujeme k danému jídlu.
Využíváte místní zdroje
surovin?
Vaříme hlavně z lokálních surovin.
Sám jezdím na farmy, za chovateli
a pěstiteli a ochutnávám. Nepoužíváme suroviny z velkoodběrů
či třeba kořenicí směsi. Věříme,
že vaření z čerstvých surovin je to
nejlepší, co můžeme udělat. A vidíme, že tento typ gastronomie je
správný. Můžeme nabídnout nejen
různé oddělené provozy, ale také
jídlo, které je zdravé a je pro hosty
pravým zážitkem. Večeři u nás či
oslavu si zapamatují a rádi se vracejí. Přestože jsme malý kolektiv,
máme jednotnou myšlenku, kterou
se nám daří realizovat. A potřebujeme ještě posílit, aktuálně hledáme usměvavou servírku na plac.

TIP šéfkuchaře

Plněná kuřecí prsa s bylinkovým sýrem a dýňovou kaší
200 g kuřecích prsou
50 g pařeného sýra od Karlštejna
čerstvý tymián a koriandr
20 g brambor
180 g dýně
50 g másla
1
stroužek česneku, sůl
Oloupanou bramboru dáme vařit
s dýní do osolené vody s česnekem. Než se nám uvaří, naplníme

si kuřecí prsa sýrem, do kterého
přimícháme bylinky, 20 g másla
a sůl. Naplněná kuřecí prsa dáme
na pánev vytřenou máslem
a z obou stran necháme zatáhnout, poté asi na 10 minut vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C.
Uvařené brambory s dýní a česnekem scedíme, přidáme 20 g
másla a rozmixujeme. Můžeme
také dochutit bylinkami.

Podílejte se na rozvoji naší gastronomie.

Pokud do restaurace Liďák přinesete vlastní
originální recept, dostanete 25% slevu na konzumaci ve vinárně. Akce trvá do konce srpna.
Vybraný recept bude zařazen do jídelního lístku a publikován v měsíčníku DOBNET včetně jména autora.
Dokážete uvařit bez lepku či vajec, jednoduše na přání hosta?
Dokážeme cokoli, na co máme
suroviny. Když víme přání dopředu, pak úplně cokoli. Většina věcí
na jídelním lístku již nyní neobsahuje lepek. Ale umíme vytvořit jídlo
například i pro vegana.
Od kolika let vaříte a co vás
na tom baví?
Vařím asi od 17 let. Po škole jsem
prošel od malých provozů po kuchyni v pětihvězdičkovém hotelu.
Rád jsem v kuchyni kreativní a baví
mě, že se mám stále co učit.
Jak přicházíte na nové
kombinace?
Mám spoustu kuchařek, kterými

VINÁRNA LIĎÁK funguje vždy od středy do soboty
od 18 hodin do 22 a déle podle zájmu. Je nekuřácká.
Na oslavy, večírky a další akce otevírají kdykoli podle
přání. Restaurace nabízí i denní menu s polévkou
a hlavním jídlem. Zaměřuje se hlavně na večeře.
Aktuálně využívají i venkovní gril s nejrůznějšími druhy
masa, rybou a zeleninou.

Vše najdete na www.sportcentrumrevnice.cz.

se inspiruji, ale chutě hledám hlavně sám. Když ochutnávám někde
jinde, říkám si, co bych změnil,
jdu do kuchyně a vyzkouším to.
Nebo mě při vaření napadne nová
kombinace, kterou nejdřív dotvořím ke své spokojenosti a teprve
poté nabídnu ostatním. A pokrm
vyladíme společně.
Je nějaké jídlo, které nerad
děláte?
Palačinky. Ne že bych je neuměl.
Ale mám na ně špatné vzpomínky
z vojny, kdy jsem za trest musel
udělat čtyři palačinky na porci pro
každého z asi 350 vojáků. (smích)
Co naopak máte rád?
Moc rád pracuji s bylinkami,
a hlavně s chilli. Ochutil jsem
jím i hrušku v karamelu a podle
ohlasů je výtečná. Ani nevím, jestli
ji někdo takto dělá. Napadlo mě to
a chutnalo. Všechny chutě musí
být vyvážené a lahodné. Právě
tato hra mě baví.
Petra Stehlíková

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Následky letních příběhů

N

evzpomínám si ze své praxe ani z vyprávění kolegů
na žádný příběh, který by
se týkal promítání letního kina
a měl šťastný konec (až na sem
tam nějaké to mladé manželství),
a nejsem zase takový mravokárce, abych vás tu nudila příběhy
s koncem nešťastným. Vzpomněla
jsem si jen na svůj letní zážitek,
kdy jsem ještě jako školačka
na prázdninách u babičky ve Vlašimi ze své jediné návštěvy letního
kina utekla, protože jsem se bála
(dávali Gappu, takovou japonskou Godzillu, otřesný zážitek pro
sedmileté dítě v dobách dřevních),
a po cestě domů jsem zabloudila.
Jsem asi jediné dítě, které domů
přivedli Cikáni (asi bych měla říkat
Romové, ale tehdy ještě takové
označení neexistovalo), a ještě mě
nakrmili a na rozloučenou mi darovali mourovaté kotě, které mi pak
několik let sloužilo místo nejoblíbenější hračky. Ani babička neměla
to srdce Míničku vyhodit, přestože
jí počurala fíkus. Nebudu ale určitě
ani první, ani poslední dítě, které
si z letních prázdnin přivezlo domů
živého kamaráda, mám za to, že
tak činí i řada dospělých („Přece
tu, miláčku, to štěňátko/koťátko/

želvátko nenecháme, vždyť by
umřelo hlady. Podívej, jak smutně
se na mě dívá!“)
To znám. Rozhodně vám to
nebudu rozmlouvat, ale trochu vás
varuji. Ne před tím, že vás omrzí
a pak ho vyhodíte, nejsem správce útulku a věřím, že jste si dobře
rozmysleli, co děláte, jak to uděláte, nejlépe ovšem, jak to neuděláte. Pokud si milé zvířátko vezete
ze zemí českých a moravských,
jen se ujistěte, že je skutečně bez
majitele a pokud možno v pořádku. Navštivte veterináře, který
zkontroluje, zda zvíře nemá čip
nebo tetování (tedy majitele) a zda
není nemocné. Při dovozu z ciziny
je to horší. Jednu mou klientku
stály značnou sumu roamingové
poplatky, než jsem jí po telefonu
vysvětlila, co musí udělat, když si
chce dovézt pejska ze Srí Lanky.
Zjevně mě buď neslyšela, nebo
ignorovala, protože další telefonát
už byl z Frankfurtu, kde ji na letišti
zadrželi s milým pejskem maskovaným v příručním zavazadle pod
plyšovým krokodýlem. Nevím, jaký
bakšiš komu dala na srílanském
letišti ani čím nadopovala psíka,
aby byl 11 hodin v letadle v klidu,
ale utajení mělo svůj smysl – neu-

dělala nic, aby zvíře mohlo legálně
přicestovat. Myslím, že mohla být
ráda, že jí celníci štěně neodebrali
a nestrčili do útulku nebo ho rovnou neuspali. I tak ji jeho přílet stál
pokutu vyšší, než je cena corgiho
britské královny i s výbavičkou.
Neříkejte, že se vám to nemůže
stát, když na dovolenou cestujete
autem! Při zvyšující se intenzitě
kontrol na schengenské hranici se
to samozřejmě stát může a celníci
požadují průkaz zvířete vždy, když
jej v autě najdou. Nemyslím tím
samozřejmě průkaz původu, chtějí
mezinárodní pas, jenž dokladuje,
že je zvíře čipované a má očkování proti vzteklině v rozsahu,
který stanoví mezinárodní dohody
(pozor, očkování musí být starší
21 dní, pokud je to první dávka
vakcíny, možná si dovolenou trochu
prodloužíte). V některých případech
je nutné pas s čipem nahradit speciálním prohlášením (u zvířat mladších 12 týdnů). Pokud zpět poletíte,
musí být váš přírůstek ve speciální
brašně nebo v přepravce, která má
certifikát pro leteckou přepravu.
Pak může letět s vámi v kabině.
Jestliže je větší, rovněž potřebuje
přepravku a cestuje ve zvláštním
zavazadlovém prostoru. Musí mít

samozřejmě vlastní letenku. Letadlo
navíc přijme jen omezený počet
zvířat, takže je třeba mít to na letišti
předem domluvené a být tam o několik hodin dřív než ostatní.
Nebyla bych to já, abych nedodala varování – za nepovolený
dovoz zvířete vám hrozí pokuta
do 50 000 Kč. Pokud vás s ním
chytí na letišti v Německu, počítejte, že pod tisíc eur se nedostanete. A ještě něco – prosím, prosím,
nevozte si tímto způsobem žádné
papoušky ani plazy (hady, želvy,
leguány), spousta těchto nenápadných zvířátek je pod mezinárodní ochranou a jejich odchyt
může být trestný. Jejich dovoz je
buď zcela zakázán, nebo vázán
na zvláštní povolení. Dokonce
i suchozemské želvy z Chorvatska, kterých je tam plno. Je
škoda dostat se do problémů kvůli
želvičce, kterou si u nás můžete
koupit ve zverimexu.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin.
Mgr. Petra Vrábliková
advokát
Karlštejnská 518
252 29 Lety
www.vrablikova.cz
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Jste z Černošic, Radotína, Řevnic,
Dobřichovic? Začínáme koncem září!

perfektní
předprodejní
příprava kol

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky ČTVRTKY
po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12 / ne 14-17

777 999 644 • www.creativedance.cz

KVALITNÍ
SERVIS

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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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
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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
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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

EKOS Řevnice spol. s r. o.

hledá pracovníka na pozici

Obsluha čistírny
odpadních vod
C

Náplň práce

M

n
n

Y

n

CM

obsluha, údržba a základní opravy strojů a zařízení čistírny odpadních vod
vedení základní provozní dokumentace k prováděným činnostem
odběr vzorků odpadních vod, kontrola dovozců odpadních vod, apod.

MY

Požadujeme

CY

n

n
n

CMY

n

K

technickou zručnost
spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
trestní bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme
n
n
n
n

hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned
stabilitu městem vlastněné společnosti
práci v Řevnicích
zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, stravenky)

Profesní životopis, potvrzení o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů
zašlete na kubasek.ekos@revnice.cz nebo adresu sídla společnosti
Na Bořích 1077, Řevnice

Více informací na tel.: 702 041 427 p. Kubásek
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Děti při práci.

Výrobky prováděné technikou raku.

„Nejčastěji vyrábím
kočky, ale dělala jsem
i bustu Karla IV.“
Keramička Mgr. Radoslava
Vrabcová učí děti
i dospělé práci s hlínou.
V Dobřichovicích u Prahy
má dílnu, ve které již vznikla
spousta nádherných kousků.
Sama vyrábí i různé věci
na zakázku – od drobných
dárků přes zahradní skřítky
až třeba po bustu Karla IV.,
jež putovala do Bruselu.
Co nejčastěji tvoříte s dětmi?
Zvířátka, ta se dělají nejlépe. Nejvíc kočky
na všechny možné způsoby nebo třeba ptáčky,
myši, motýly. Dělali jsme ale i různá větší zvířata, která zdobí interiér dobřichovické školy.
Od září vám opět začínají dětské kurzy.
Jak probíhají?
Nejdřív děláme společnou práci, kterou si připravím dopředu – dětem tak ukážu postup i konečný výrobek. Ten ale po chvíli schovám, aby se
všechny výsledné věci příliš nepodobaly a děti
uplatnily svoji fantazii. Například když děláme
myši, chlapci a děvčata si sami rozhodnou, jaký
budou mít výraz, čím je dozdobí. Po společné
práci přichází volná tvorba, při níž si děti mohou
dělat, co chtějí. Většinou ale samy nápad nemají,
zejména ty menší. Takže i pro volnou tvorbu
mám vždy něco připraveno a tvoříme pospolu.
Starší děti jsou většinou samostatnější. Pokaždé
mám dvě varianty, pro starší i mladší. A šanci
tvořit keramické věci mají i předškolní děti, které
vítáme v doprovodu maminek.
Znamená to, že děti různého věku pracují
pohromadě?
Ano, a je to přirozené. Sourozenci mohou být
spolu v jednom kroužku a tvořit společně třeba
i dárky členům rodiny. Mladší děti se inspirují
prací zkušenějších. Větší děti už hodně vytvářejí
samy a potřebují jen radu. Funguje to dobře.

Kdy lekce začínají?
V půlce září, děti se hlásí v prvních 14 dnech
školního roku. Ale mohou se přidat i později.
Navíc dvakrát ročně dělám nabídku pro paní
učitelky na prvním stupni, kdy podle zájmu
děláme s celou třídou malé dárky k Velikonocům a k Vánocům. Zkusit svůj um ale mohou
i dospělí, kurzy pořádáme i pro ně, a to spíš
později odpoledne a večer.
Jaký materiál používáte kromě keramiky?
Suchou trávu, sklo, provázky, peříčka... Sklo
se taví a vyrábějí se třeba různé podložky
pod hrnce. Z drátků se dělají například ouška
ke košíčkům, tykadélka motýlům, z provázků nožičky zvířátek, peříčka patří k ptáčkům
a podobně.
Kde berete inspiraci?
Různě. Při práci v dílně nebo když někde vidím
zajímavý motiv i z jiného materiálu, přemýšlím,
jak by se dal převést do keramiky a co k němu
přidat.
Předpokládám, že v kurzech pro děti je víc
děvčat než chlapců.
Ano, to je pravda. Chlapci kolem 12. roku
většinou končí. Zato děvčata vytrvají déle,
mám i taková, která chodí do kurzů od jejich
úplných začátků, i když už opustila základní
školu. Lekce jsou nejen zábavou, možností
rozvíjet fantazii a tvořit dárky pro lidi okolo, ale
také pomáhají těm, kteří pokračují uměleckým
směrem. Jim píšu dobrozdání.
Jak jste se vy sama dostala k práci s hlínou?
Léta jsem učila na prvním stupni v Dobřichovicích a stále jsem něco tvořila rukama. Tehdy
se vyšívalo, pletlo, paličkovalo, batikovalo,
pracovalo s odřezky kůží, šily se kabelky...
V 90. letech jsem se díky kurzům v keramické
škole Jarmily Tyrnerové v Kohoutově dostala
ke keramice a začala jsem dělat malé věci.
Mojí první pecí na pálení byla před více než
20 lety malinká pec darovaná „mokropeskou
geodézií“. Až později jsme pořídili větší, která
je v dílně dodnes. Kvůli ní jsme museli vyndat
zárubně a vymontovat umyvadla, abychom ji

do prostoru dostali. To už jsem se keramice
věnovala víc, až jsem školní třídy opustila.
Pracujete také technikou raku. O co jde?
Je to stará japonská technika, kdy se pec otevírá při tisíci stupních Celsia, rozžhavené věci
se vyndávají kleštěmi a poté se dávají do pilin,
které se vznítí. Následně dojde k zamezení
přístupu vzduchu, a tak dojde k redukci glazury. Ta vychází pokaždé jinak, jde o magickou
práci s ohněm. Tuto techniku provádíme jen
s dospělými.
Jaké výrobky děláte na zakázku?
Prakticky všechno, kytičky, vodníky, skřítky, anděly, psy, kočky, mořské panny, kozy... Různá
pítka či lampičky. Dělala jsem i bustu Karla IV.,
kterou si odvezla paní pracující v Bruselu.
Je něco, co jste ještě nedělala a ráda
byste to zkusila?
Takový plán mám, ale zatím ho nebudu prozrazovat. Jen že bych na svoji tvorbu a věci s ní
spojené potřebovala víc volného času.
! Liběna Nová, Petra Stehlíková,
Archiv Mgr. Radoslavy Vrabcové

Keramické dílny pro děti i dospělé
Hlavní budova ZŠ Dobřichovice v ulici 5. května č. 40
DĚTI

DOSPĚLÍ

Úterý

13:20–14:50
15:00–16:30

18:30–20:30

Středa

13:20–14:50
15:00–16:30
16:40–18:10

Čtvrtek

13:20–14:50
15:00–16:30

16:45–18:15
18:15–19:45
19:45–21:15
19:45–21:15

Kurzovné na školní rok (lze platit i pololetně) je 3 300
korun pro děti a 4 500 korun pro dospělé.
Informace podává Lucie Janášová – tel.: 602 278 377,
e-mail: luciejanasova@seznam.cz (lektorka v úterý),
a Mgr. Radoslava Vrabcová – tel.: 721 843 006, e-mail:
r.vrabcova@gmail.com (lektorka ve středu a ve čtvrtek).
www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O ZBOŽÍ V CENĚ 500 Kč

tel.: 603 923 600

DOBŘICHOVICE

Appétit de France

www.appetitdefrance.cz

PRO CHYTRÉ HLAVY
 TOPINKY
Za jakou nejkratší dobu opečete tři topinky, když se na pánvičku vejdou jen
dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund?

Výsledek kvízu z minulého čísla: 20 dukátů.
Tajenka z minulého čísla: Pojďme číst.
Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu z červencového čísla je:
Kateřina Zimáková, Dobřichovice.
Obdrží knihu od knihkupectví LeAmos Řevnice.

SOUTĚŽ

O POUKÁZKU NA ZBOŽÍ

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. srpna 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením
kvízu: zboží v ceně 500 Kč od Appétit de France, Dobřichovice.
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 8/2016, datum vydání 5. srpna 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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Sportclub Řevnice

NAUČÍME VÁS TENIS…
… ale i jiné sporty

NÁBOR DĚTÍ DO TENISOVÉ AKADEMIE
A SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ NA SEZONU 2016/17
 Přijímáme zájemce od 4 let.
 Nabízíme sportovní hry pro nejmenší (děti
ze školky) a výuku tenisu s kvalifikovanými
trenéry pro děti i dospělé.
 Příprava probíhá v zimní sezoně (říjen až
duben) na kurtech nafukovací haly přímo
vedle školy, během léta možnost přírodní
antuky v areálu Za vodou.
 Celoročně turnaje s cenami pro děti
i celé rodiny.
 BONUSY: vybrané lekce mohou být vedeny
v angličtině, pro členy Sportclubu jsou
slevy v bazénu 12 x 5,5 metru ve welness
Dobřichovice a v síti dalších provozoven.
Informace na
www.sportclubrevnice.cz

Žádosti o podrobnosti a přihlášky do kurzů
zasílejte na info@sportclubrevnice.cz

www.idobnet.cz
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Vstupte do zákulisí filmové
a televizní tvorby.
Seznamte se s prací režisérů, kameramanů,
střihačů a zvukařů. Staňte se jimi.
Ke studiu na Umělecké škole filmové Řevnice se může přihlásit každý,
kdo se zajímá o filmovou tvorbu a vše, co s tím souvisí,
kdo se chce dozvědět víc a filmové řemeslo vyzkoušet v praxi,
komu je alespoň 13 let.

www.filmovaskola.cz

Hledáme

TECHNIKA
Životopisy prosím zasílejte e-mailem,
případně doručte do kanceláře.

NOVÝ UŽIVATEL

kancelar@dobnet.cz

Palackého 27, Dobřichovice

3

www.dobnet.cz

Platí pro tarif Internet Office a pro nově zřízenou přípojku
na adrese / bytu, kde nebyla přípojka za posledních
6 měsíců aktivní.*
Ušetříte 1 497 Kč
Palackého 27, Dobřichovice
24

DOBNET srpen 2016

MĚSÍCE
INTERNET
ZDARMA

*Nabídka platí do 30. 9. 2016

s instalací
Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe
lických sítí.
meta
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a správou WiFi

Více

277 001 111

