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Nabízíme
p krmné směsi pro králíky, slepice, kachny, krůty koně aj.
p mražené maso, granule, kapsičky – pro kočky i psy
p kvašáky na zeleninu – různé velikosti
p kuchyňské zboží, litinové nádobí, atd.
p velký výběr proutěných výrobků
p rybářské pruty, navijáky, živé nástrahy
p zahradnické substráty
p včelařské potřeby

Spotřební
zboží
Jelínek
Komenského 124 
Řevnice
(na rohu pod hasičárnou)

tel.: 739 019 436

Otevírací doba:
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO 8:00 – 12:00

DOBRÉ
CENY

ČESKÉ
ZBOŽÍ Vlastní med
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Čestný občan Řevnic František Šedivý 
se letos v polovině února stal také 
čestným občanem Prahy 5. Na slav-

nostním večeru publiku připomněl, že ho 
do atmosféry útlaku, proti němuž bojoval celý 
život, vrátila první melodie vystupující kapely 
Melody Makers. „První píseň tady, to byl jazz. 
Jsem rád, že právě tahle hudba zazněla. Jazz 
nám, tehdy mladým lidem, zakazovali. A my 
jsme podvědomě cítili, že doba, která se blíží, 
bude zlá. A rozhodli jsme se jít proti útlaku. Jak 
nacistickému, tak komunistickému,“ zdůraznil 
dvojnásobný čestný občan.

František Šedivý se narodil 2. července 
1927 v Praze, letos tedy oslaví 91. narozeni-
ny. Po válce vedl aktivní boj proti komunismu 
u nás. Za něj byl v roce 1952 odsouzen ke čtr-
náctiletému vězení.

Řevničan Šedivý je čestným občanem i Prahy 5

 MČ Praha 5

Koncert s tajemným  
názvem Jihotaje
Jan Burian s kapelou Bizarre Band vystoupí 
22. března od 19:30 v řevnickém kině v rámci 
cyklu Koncerty v kině. Burian představí své 
nejnovější album Jihotaje.

Hudebník, básník, prozaik, dramatik, 
blogger, moderátor a cestovatel Jan Burian, 
který od 70. let tvořil uměleckou dvojici s Jiřím 
Dědečkem, je velmi výraznou postavou české 
folkové scény. Natočil víc než 20 alb, sólových 
i s hudebními kolegy. Kapele Bizarre Band pak 
bude patřit celá půlka koncertu, někteří  její 
členové jsou úzce spjati s Řevnicemi a Dobři-
chovicemi.

Originální skupina Hot tamles trio z Pol-
ska a keltská harfa Seana Barryho 
s Andreou K. Hrubou zazní 23. března 

v 19:30 na zámku v Dobřichovicích.
Repertoár tria je výhradně vlastní, hudbu 

skládá kytarista Kamil Solecki, texty píše 
zpěvačka Eliza Sicińska, společným dílem jsou 
aranže do výsledné podoby písní. Za krátkou 
dobu své existence absolvovalo trio spoustu 
koncertů a získalo mnoho ocenění, napří-
klad prvenství v anketě polského magazínu 
Twoj Blues (kategorie Objev roku) či vítězství 
v hlasování diváků na jarním šumperském 
Blues Aperitivu, které skupině zaručuje účast 
na letošním podzimním Blues Alive festivalu. 
Mezitím Hot tamles trio reprezentovalo Polsko 
na mezinárodním festivalu European Blues 
Challange 2017.

Sean Barry je anglický harfista, který v rodné 
zemi obdržel značný počet cen, např. od BBC 
za skladbu a hru na harfu, nahrával CD se zpě-
vákem Stingem, je členem kapely Kukulín Jana 
Hrubého, doprovází zpěvačku Lenku Filipovou 
a s Andreou K. Hrubou tvoří duo keltské hudby.

S geologem do jarní přírody
Největší zima pomalu odchází, příroda se 
probouzí a je tu ideální čas na geologickou ex-
kurzi. Ta nejbližší se koná v sobotu 24. března. 
Sraz je v 9:45 hodin v Lochkově na zastávce 
autobusu MHD č. 120 Pod Lochkovem.

Trasa bude dlouhá asi 12 km a povede přes 
Lochkovský profil, Zmrzlík a Radotínské údolí. 
Spolu se zkušeným geologem Karlem Drábkem 
účastníci navštíví i těžbu křídových jílů, lom 
na slivenecký mramor a Orthocerový lůmek.

Za komentovanou vycházku nic neplatíte. 
Stačí jen přijít v obvyklém vybavení pro jarní 
období a chůzi v terénu, s sebou zabalit velkou 
svačinu a kladívko na sběr zkamenělin včetně 
balicího papíru. Exkurzi pořádá správa Chráně-
né krajinné oblasti Český kras.

Hledám pekaře, říká stříbrná 
živnostnice roku

Marcela Soukupová 
ze Zadní Třebaně peče 
výtečné dvojctihodné 
a malé vázané koláčky. 
Loni s nimi skončila 
druhá v soutěži Česká 
spořitelna Živnostník 
roku v rámci Středočes-
kého kraje. V letošním 
roce v pečení dobrot 
podle rodinné receptury 

nepřestala. A svoji nabídku ještě rozšíří. „Lidé se 
hodně ptají na slané pečivo, takže chystám pár 
novinek. A budou i ve sladkém,“ slibuje pekařka. 
Připravuje také on-line nákup pečiva nebo třeba 
bezlepkové mouky. Co jí ale v provozu chybí, 
je mužská ruka, která by zvládla péct chléb 
a housky. A to je v dnešní době potíž. „Pekařina 
není pro každého a obor na učilišti chybí. Stroje 
všechno nenahradí,“ dotýká se problému více 
podobných oblastí Marcela Soukupová. Sama 
přiznává, že jí trvalo čtyři roky, než se dvojcti-
hodné a vázané koláčky naučila tak, jak je pekly 
její babička a maminka. A právě v této podobě 
zabodovaly ve zmiňované soutěži. Zúčastnila se 
jí třikrát a nyní už nechává prostor dalším.

Dětský bazárek
V letovském sále U Kafků proběhne v sobotu 
10. března od 8:30 do 11:30 hodin Jarní dět-
ský bazárek. K dispozici bude dětské oblečení, 
hračky, sportovní potřeby a další věci pro 
nejmenší. Výtěžek poputuje na akce pro děti 
rodinného centra Leťánek.

Polští Hot tamles trio a keltská harfa

 archiv organizátora

Obce zavádějí Mobilní rozhlas
Obyvatelé Letů i sousedních Řevnic mohou 
nově dostávat zprávy o dění v obci na mobil 
či do e-mailu díky Mobilnímu rozhlasu. Jde 
o novou službu, kterou obě místa zavádějí kvůli 
zlepšování informovanosti svých občanů.

Po registraci budou lidé moci přijímat SMS 
zprávy, hlasové zprávy, e-maily nebo zprávy 
do aplikace. V nich budou aktuální informa-
ce třeba o kulturních akcích, odstávkách 
energií, čištění ulic a další. Součástí služby 
je i krizová komunikace například v přípa-
dě povodní, zhoršené smogové situace či 
krizového řízení.

Velikonoční tvoření v Mořince
Tradiční  předvelikonoční akce, která mno-
hým potom usnadní například domácí výzdo-
bu, se v Mořince koná i letos. Tvořivá dílna 
proběhne v pátek 23. března od 17 hodin 
v budově místního obecního úřadu. S sebou 
stačí vzít vyfouknutá nebo uvařená vajíčka 
a dobrou náladu.

 CHKO Český kras
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Keramické Morany z dílny Mgr. Radoslavy Vrabcové již brzy uvidíte 
na Slavnostech Morany 24. března ve Všenorech. Sama kera-
mička ale kromě děl na zakázku učí malé i velké zájemce práci 

s hlínou v pravidelných kurzech. Nyní část dětí připravuje na Velikonoce 
misku či květináč ve tvaru beránka, slepičky nebo zajíčky. Ostatní děti 
staví věže do zahrádky. Každý má svůj prostor a uplatňuje individuální 
přístup a nápady.

 S keramikou v tomto čase zavítala Radoslava Vrabcová s Lucií Jonášo-
vou také do školních lavic. A v první polovině března se keramička tělem 
i duší sešla v dílně rovněž se seniory. Šlo o jedno z pravidelných setkání 
před největšími svátky v roce, aktuálně Velikonocemi. V dílně jako vždy 
byla příjemná a přátelská atmosféra a děvčata se z tvoření velmi těšila.

V keramických kurzech se děti i dospělí skvěle zabaví, rozvíjejí svoji 
fantazii, a navíc si vyrobí hezký dárek. Více se o nich dozvíte na webu 
KeramikaRV.cz/kurzy.

V keramické dílně se už chystají na jaro

Odlehčená připomínka narození pana prezi-
denta Masaryka (7. března) a dobrá muzika 
v prvorepublikovém duchu vás čekají 11. břez-
na v 18 hodin v černošickém Club Kině. Zazní 
písničky, které měl pan prezident Masaryk 
rád, a staropražské a staročeské hity první 
republiky v podání pražského Hradčanského 
orchestru pod vedením Radka Anděla. Pro 

tuto jedinečnou příležitost bude uzpůsobeno 
i občerstvení, takže si budete moci objednat 
halušky prezidenta Masaryka, buřty s křenem 
nebo kyselo, které večeřívala Alice Masary-
ková. Pro špatně pohyblivé seniory organi-
zátoři přichystali svoz a odvoz automobilem. 
V případě zájmu kontaktujte pana Blaženína 
na telefonním čísle 602 200 817.

Na středočeském úřadu bylo 2. března 
živo. Dorazili tam chlapci a děvčata z velmi 
úspěšné středočeské výpravy letošních Her 
VIII. zimní olympiády dětí a mládeže. Mladí 
olympionici vybojovali celkem 24 medai-
lí, z toho 12 zlatých. Po letech tak vrátili 
Středočechy na 4. místo v celkovém pořadí 
krajů. Naposledy se něco podobného poda-
řilo v roce 2004.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermano-
vá ocenila mladé sportovce, poděkovala 
jim a předala pamětní listy. Velkou radost 
celé výpravě udělala hokejová legenda 
Jaromír Jágr, který byl překvapením dne. 
Sympatický sportovec se ujal předávání 
symbolických medailí. Mile ho ohromily 
rychlobruslařky, které se se šesti zlatými 
a dvěma bronzovými staly chloubou celé 
výpravy. A zažertoval: „Jestli bych to také 
neměl zkusit.“

Lávku pohlídá kamera 
Sledovat pohyb u břehu Berounky v Kazín-
ské ulici v Černošicích bude nově kamera 
městského dohlížecího systému. Radnice 
ji zde instaluje proto, aby strážníci mohli 
monitorovat veřejný prostor a cyklostezku 
nad jezem, včetně přístupu na lávku. „Podle 
policie je toto rozhraní policejních oblastí 
problematickým místem, kudy například 
z Černošic mizí odcizená kola, a naopak 
se k nám dostává z okrajových chatových 
osad na protějším břehu nelegální distribuce 
narkotik,“ uvedl v černošickém zpravodaji 
starosta města Filip Kořínek.

Zastupitelé Černošic schválili koupi vily za ne-
celých devět milionů korun. Do budoucna si 
tak vytvořili příležitost rozšířit veřejný prostor 
v centru obce.

„Město využilo aktuální nabídky realitní kan-
celáře a koupilo vilu se zahradou ve strategicky 
významném místě u hlavního černošického 
přejezdu,“ uvedl v obecním zpravodaji starosta 

Filip Kořínek s tím, že do doby rozhodnutí 
o dalším využití budovy bude nabídnuta k byd-
lení formou pronájmu.

Kromě možnosti rozšíření veřejného pro-
storu města se koupí vily současně zabrání 
její demolici i případnému rozdělení po-
zemku na dvě samostatné parcely s novou 
výstavbou.

Plzeňskou v Berouně čeká 
rekonstrukce
Rekonstrukce Plzeňské ulice, hlavního silničního 
tahu vedoucího Berounem, by měla být zaháje-
na pravděpodobně v polovině března. Město se 
na akci bude podílet výstavbou nových chodní-
ků, cyklostezky a veřejného osvětlení.

Po dobu oprav má město Beroun společně 
s Královým Dvorem v plánu nabídnout cestu-
jícím zvýhodněné jízdné v MHD. Na konkrétní 
podobě a pravidlech se zatím pracuje. Plynu-
losti dopravy by měla napomoci synchronizace 
světelné signalizace ve městě. Město Beroun 
dále postupuje s pracemi na jižním obchvatu.

Čeká vás 90 minut s T. G. M. a první republikou

Zastupitelé Černošic rozhodli o koupi vily

Muže v Třebani napadl býk
V polovině února se stala nešťastná událost 
v Hlásné Třebani. Býk tam napadl staršího 
muže, který zvíře krmil.

Na místo se vydali zdravotníci ZS Trans Hos-
pital Plus. Muž s nimi komunikoval a stěžoval 
si na necitlivost nohou. Lékař měl podezření 
na vážný úraz páteře, proto zavolal vrtulník 
záchranné služby, který zraněného šetrně 
a rychle přepravil do nemocnice. Muž utrpěl 
středně těžká zranění. Podle svědků ho silné 
zvíře několikrát vyhodilo do vzduchu.

 Trans Hospital Plus

Mladé sportovce ocenila hejtmanka 
i Jaromír Jágr

 KÚSK
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Otevírací doba:

Po – So: 10:00 – 18:00

Adresa:

Pražská 559, Lety 252 29

tel.: 731 065 799

Siluet
OC Lety

Zveme Vás 
do nového obchodu 
se značkovou 
módou.
 
Zastoupené značky: 

Gerry Weber
Joseph Ribkoff
Campione
Navigazione
Zerres
Kenny S.
Gatta

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Oslavy odstartuje všenorský starosta Zdeněk 
Seidler. Po něm se slova ujme místní organizá-
torka Lucie Kölbersberger, která přiblíží Moranu 
a liturgický rok. A rozeběhnou se všechny 
připravené atrakce.

Kromě velkých návštěvníků si na své přijdou 
i ti menší. Těšit se mohou na hasičskou tech-
niku, dřevěný kolotoč či jízdu na živých koních. 
Své dovednosti ukážou také vodicí psi pro ne-
vidomé a zdravotně postižené, které sdružuje 
společnost Pomocné tlapky.

Na pódiu vystoupí například dětská lidová 
muzika Notičky, duo Gábina a Katka s předsta-
vením pro děti nebo dětský sbor Mifun. Zdejší 
atmosféru rozproudí i dixielandová kapela 
Tango Jazz Band a výtečný jazzový hudebník 
Jiří Stivín.

Speciální překvapení si společnými silami 
za podpory Všenor připravili místní mateřský 
klub Klubko Všenory, občanské sdružení  

Pro Všenory, skautský oddíl Dub Všenory, 
MŠ a ZŠ Josefa Kubálka Všenory a přátelé. 
Všechny přítomné pozvou na Zimojarní puto-
vání neboli interaktivní stezku pro celou rodinu. 
Součástí trasy budou i dílničky (malé Moranky 
jako dárky, chřestidla, papírové květiny i ptáčci) 
a jarní malování na obličej.

V plánu je křest horkovzdušného balonu 
oplatek Horalky. K obloze se za příznivého 
počasí vydá také Létající Johny.

Návštěvníci se budou moci občerstvit či koupit 
různé produkty z místních stánků. Proudem 
poteče pivo z pivovaru MMX i výtečná vína firmy 
Franvin. V jednom stánku budou včelaři, kteří zá-
jemcům předvedou úl, plástve a včelařské náčiní.

Během pozdního odpoledne se všichni 
dozvědí, které Morany jsou nejkrásnější. Také 
letos je vyhodnotí porota složená ze zástupců 
obcí, jíž předsedá dramatik a režisér David 
Drábek. Mezi hodnotícími bude také například 
malíř Jan Maget s manželkou.

Za první tři místa získají výherci krásné 
keramické Morany z dílny Radoslavy Vrabcové 
a věcné ceny. Všichni účastníci si odnesou 
sladkosti. Svou cenu v podobě dortu dostane 
i Morana vybraná diváky. Z hodnotících diváků 
bude na závěr vylosován jeden dospělý a jed-
no dítě a oba obdrží věcnou cenu. Prezen-
tovat své výtvory budou místní Všenory, dále 
Černošice, Dobřichovice, Jíloviště, Lety, Liteň, 
Vonoklasy a další, kteří ještě váhají.

Pokud mezi ně patříte, jste z regionu Dolní 
Berounky či blízkého okolí a také vy máte chuť 
vyrobit svoji Moranu, přihlaste se! Šanci máte 
do 15. března. Stačí napsat na e-mail petra.
stehlikova@dobnet.cz nebo se přihlásit tele-
fonicky na čísle 605 205 755. K soutěžní obci 
uveďte název soutěžního objektu, jméno pově-
řeného zástupce, telefonní kontakt a e-mail.

A pokud váháte, kdo je Morana – jde o styli-
zovanou postavu ženy, vyrobenou například ze 
slámy nebo podobného přírodního materiálu, 
která zpodobuje zimu, a proto se na konci 
zimního období zapaluje na znamení začátku 
jara. Tak to proběhne i ve Všenorech a Morany 
budou za asistence hasičů zapáleny a vhozeny 
do Berounky. Těšíme se ná vás!

Jaro letos přivítáme ve Všenorech
Pátý ročník Slavností Morany 
se blíží. Svátek konce zimy 
letos vypukne v sobotu 
24. března ve 13 hodin 
ve Všenorech na louce 
za nádražím. A doprovodí 
ho bohatý program včetně 
soutěže o nejkrásnější Moranu!
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OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,  
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173

Dolní Poberouní stejně jako Podbrdsko bývalo 
ještě koncem 80. let a na počátku 90. let 
přehlceno zábavami a tancovačkami. „Byla 
to doba končícího socialismu, kdy se lidé rádi 
a v hojné míře realizovali v různých organiza-
cích. A tak bývaly zábavy fotbalistů, hasičů, 
zahrádkářů, myslivců, svazáků, rybářů a bůhví 
koho ještě. Kromě toho, že se lidé dobře po-
bavili, pro organizátory to býval nezanedbatel-
ný zdroj příjmů. Nikdo nikam nespěchal, nebylo 
co jiného dělat,“ vypráví Jiří Geissler z Dobři-
chovic, který se osobně podílel na pořádání 
mnoha zábav. Domluvit se, že na akci bude 
hrát třeba kapela Orkus nebo Rock Automat, 
byla podle něj sázka na jistý kasovní úspěch. 

V Dobřichovicích byl tehdy jediný prostor, 
kde se tancovačky konaly, a tím byl malý sál 
sokolovny. Právě nedostatek vhodných 
míst pro tanco-
vání je jeden 
z důvodů, proč 
se počty plesů 
v Černošicích 
a Dobřichovicích 
dají spočítat 
na prstech 
jedné ruky. 
V Černošicích 
se letos konal 
všehovšudy 

jeden ples, a to lednový Skautsko-farní 
ples v Club Kině. Ten městský se od-
býval již v prosinci. „Dřív pořádali ples 
třeba hasiči na Slánce, tancovalo se 
i na Kazíně. Teď se plesy občas dělají 
už jen v Club Kině a mnoho spolků je 
přestalo pořádat zcela,“ říká Pavel Bla-
ženín, vedoucí černošického odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu.

Podobně jsou na tom také v Do-
břichovicích. I tam se hlavní a jediná 

taneční událost, tradiční Mostový ples, koná 
mimo hlavní plesovou sezonu na přelomu 
listopadu a prosince.

Počet pořádaných zábav a plesů tak para-
doxně stoupá s rostoucí vzdáleností od Pra-
hy. Dál proti proudu řeky Berounky v Letech 
se mohli lidé bavit na taneční zábavě v režii 
hasičů již v lednu, počátkem března s místními 
sportovci a jeden country bál zvaný Potlach 
místních chatařů z osady Strong Boys mají 
ještě před sebou.

Nabitý kalendář
Kalendář nabitý nejen maturitními plesy, ale 
i dalšími zábavami hlásí v letošním roce v Be-
rouně. Nemalý podíl na tom má i sázka na re-
konstrukci tamního kulturního domu Plzeňka, 
která se uskutečnila v roce 2015. V lednu se 
tu konaly plesy tři, v únoru dva a v březnu 
ten nejhonosnější Městský bál. Letos se nese 
v duchu stého výročí založení republiky. Fakt, 
že je o plesání na Plzeňce znovu zájem, potvr-
zuje i pracovnice Městského kulturního centra 
Beroun Marcela Bergerová. „Plzeňka teď bá-
lům sluší. Ze všech plesů a maturiťáků je nejvíc 
v kurzu asi ten rybářsko-myslivecký, který mívá 
obrovskou a krásnou tombolu. No a Městský 
bál byl letos již dlouho dopředu vyprodán,“ říká 
Bergerová.

Blýská se plesům 
na lepší časy?
Třebaže si organizátoři stěžují, jak obtížné je v současnosti uspořádat 
taneční akci, sehnat kvalitní a finančně dostupnou kapelu, plesů 
a bálů pomalu, ale jistě začíná znovu přibývat. Některé dokonce 
hlásí vyprodáno. Paradoxně se počet tancovaček zvyšuje úměrně 
s rostoucí vzdáleností od Prahy. Zatímco Černošice mají od počátku 
roku na kontě jediný ples a v Dobřichovicích se tančit nejspíš nebude, 
Řevnice, Beroun, Zdice nebo Hostomice hostí hned několik tanečních 
večerů. Blýská se na lepší časy? A co tomu říkají muzikanti? 

KDE SE BUDE JEŠTĚ TANČIT
10. 3. Skautský ples, Rudná. Hraje Karavel.

17. 3. Městský ples Králova Dvora, 
VYPRODÁNO.

24. 3. Ples ZŠ Řevnice a Klíčku, Lidový dům 
Řevnice.

24. 3. Bios Fit, KD Stará Huť. Večerem 
provede Petr Větrovský, k tanci zahraje 
kapela Gurmania Band.

7. 4. Ples Notiček, Řevnice.

14. 4. Hasičský karneval, Lidový dům Řevnice. 
Hraje Posádková hudba záchranné služby.
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NABÍZÍME PRÁCI
PLNÝ ÚVAZEK, ČÁSTEČNÝ NEBO BRIGÁDU

HLEDÁME: kuchaře, servírky, číšníky, barmany, 
recepční, pokojské, pomocné síly.

Máte zájem stát se členem týmu v nové restauraci 
a hotelu Panská Zahrada v Dobřichovicích?

Kontaktujte nás:
obchod@panskazahrada.cz nebo tel.: 602 44 98 98

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
práce s plošinou

O blýskání na lepší časy hovoří v souvislosti 
s plesovou sezonou také pracovnice beroun-
ské radnice a někdejší redaktorka Berounského 
deníku Petra Lišková, sama náruživá tanečnice. 
„Mrzí nás, že plesů není víc. Zanikly bály, které 
byly vydařené a byl o ně na Plzeňce vždycky 
velký zájem. Jako příklad mohu uvést Sklář-
ský ples. Oblíbený byl i ples automotoklubu. 
Naštěstí se počet plesů zase začíná zvyšovat 
a mohu potvrdit, že zájem je velký,“ tvrdí Liško-
vá s tím, že například na rybářsko-myslivecký 
ples si musela zamluvit vstupenky s tříměsíčním 
předstihem. Stejně tak i na bál v Králově Dvoře, 
který byl několik týdnů před zahájením vypro-
daný. „Rozhodnout se na poslední chvíli, že 
půjdete o víkendu na ples, není možné. Je fajn 
vidět, že plesy jsou zase v oblibě. Pro organizá-
tory to může být signál, aby se nebáli pořádat 
další. A kdo ví, třeba se po čase opět obnoví ty, 
které zanikly,“ přeje si Petra Lišková.

Hasiči vedou
Obnovit tradici hasičského bálu se letos 
po mnoha letech rozhodli třeba ve Všeradicích. 

Právě dobrovolným hasičům patří v našem 
regionu jednoznačné prvenství co do počtu 
pořádaných zábav a plesů. Jen v našem kraji 
se pod jejich taktovkou konaly či konají zábavy 
ve Všeradicích, v Letech, Řevnicích, Hostomi-
cích, Zadní a Hlásné Třebani. Sbory z posledně 
dvou jmenovaných obcí se navíc letos poprvé 
domluvily na spolupráci a uspořádaly první 
ročník hasičského plesu obou Třebaní. Doufají, 
že se jim společně podaří lépe naplnit velký sál 
zadotřebaňského kulturního domu.

„Napadlo mě to letos v lednu na našem 
masopustu. Chceme tak započít spolupráci 
i s dalšími okolními sbory. Výhod to má hned 
několik: Jednak by to mohlo být zajímavější, 
neboť víc hlav dokáže víc vymyslet. Může přijít 
větší počet lidí a zvládneme pozvat pořádnou 
kapelu,“ vypočítává důvody pro společný ples 
velitel hlasnotřebaňských dobrovolníků Martin 
Tuček. Samotnou organizaci nepovažuje 
za složitou. Nejtěžší je podle něj oslovit lidi 
a včas sehnat dobrou kapelu. „My jsme chtěli 
Karavel a ten měl na počátku roku už jen jeden 
volný termín. Nebylo co řešit,“ říká Tuček.

Tučkovi dávají za pravdu i další organizátoři. 

Sehnat kvalitní a finančně dostupnou kapelu je 
podle většiny z nich alfou a omegou úspěchu.

Stálicemi mezi hudebními tělesy hrajícími 
zejména na plesech, a to nejen v dolním Pobe-
rouní, jsou taneční orchestr Karavel z Berouna 
a skupina Galaxie z Hořovic. Obě seskupení 
se řadí ke špičce ve svém oboru a na pódiích 
kulturních sálů či sokoloven vyhrávají nepřetr-
žitě víc než čtyřicet let. Nabízejí poctivou živou 
muziku v obsazení minimálně sedmi nástrojů, 
bohužel ne každý pořadatel si je může dovolit. 
„V devadesátých letech se proto rozjely mini-
kapely se 'samohrajkami', které větší kapely, 
jako jsme my, drtily bezkonkurenční cenou,“ 
vysvětluje kapelník Galaxie Jaroslav Toť, jehož 
uskupení hraje v sestavě klávesy, kytara, 
baskytara, bicí, saxofon, trubka, dvě zpěvačky 
a zpěvák. „Z původní skupiny jsme zbyli jen 
dva. Já a zpěvačka,“ přibližuje muzikant, který 
se svými hudebníky hraje nejen na Beroun-
sku, ale i v Praze, Kladně, na Rokycansku, 
Plzeňsku, ale i v sousedním Bavorsku a Sasku. 
I když jsou v plesové sezoně na roztrhání, 
obecně hraní podle kapelníka ubylo. „Dřív jsme 
měli za rok tak dvacet pět her. u 
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Nabízíme moderní sortiment dioptrických 
i slunečních brýlí a doplňkové zboží.

Poskytujeme kompletní služby, od měření zraku
přes výběr a servis brýlí.

Individuální a profesionální přístup za příznivé ceny.

Přijďte a uvidíte! www.optikamorina.cz

 Mořina č.p. 81     info@optikamorina.cz    602 228 337(v budově zdravotnického střediska)

Zahradnictví
Podbrdy
Provozní doba:
duben, květen
Út – Ne 10 – 18 hod
březen, červen až prosinec
Út – So 13 – 17 hod.
tel.: 775 266 688 Podbrdy 3
zahradnictvipodbrdy@seznam.cz

www.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PALIVOVÉ DŘEVO
PODBRDY

Dovoz vyvážecí soupravou – min. odběr 12,5 PRM!

1 050,– 
Kč/PRM

2−metrová polena

+ doprava

DUB

950,– 
Kč/PRM

+ doprava

BŘÍZA
2−metrová polena

HLEDÁ
pro pracoviště v Dobřichovicích 

EXTERNÍHO
SPOLUPRACOVNÍKA
pro správu webových stránek  

a e-shopu v Presta Shopu  
a občasnou pomoc  

při řešení IT problémů. 

Nabídky zasílejte na:  
info@fotopast.cz

Teď odehrajeme asi 
čtrnáct zábav ročně. 
Hlavní sezona je leden, 
únor a březen,“ vypočí-
tává Toť. A co považuje 
v maratonu plesové 
sezony za nejnáročnější? 
„Vydržet fyzicky celou tu 
zátěž. Znamená to nejdřív 
naložit veškerou aparatu-
ru ve zkušebně, dopravit 
ji na místo produkce, 
nastěhovat na jeviště, 
rozbalit, ve stoje odehrát, 
sbalit a znovu naložit 
na vozíky a složit ve zku-
šebně. Plesy trvají šest až 
osm hodin, pro nás je to 
ale až dvanáct hodin práce,“ vypočítává.

Vždy nabitá bývala plesová sezona v Řevnicích. 
Tancovačky tu pořádali myslivci, sokolové, baráčníci, 
spolek Havlíček, hasiči, škola základní i mateřská, 
okrašlovací spolek… Ještě v únoru 1998 hlásal novi-
nový titulek: „Plno měli baráčníci na svém tradičním 
plese.“ Ty se již více než deset let nekonají. „Náš 
ples býval jedním z mála, kde se tančilo v krojích. 
Byla to velkolepá podívaná. Asi od roku 2005 už ale 
plesy neděláme,“ vzpomíná rychtářka řevnické Obce 
baráčníků Jana Červená. Důvod? Nejenže ubývalo 
návštěvníků plesů, ale vzhledem k věkovému složení 
členů spolku i sil na jejich pořádání. 

V rozličných kostýmech a maskách se plesalo 
na bálech pořádaných od roku 2005 řevnickou 
Náručí. Názvy prvních témat byly blízké Řevnicím: 
Říční lázně, Brdský hvozd, Lesní divadlo... Později se 
přidaly fantazii uvolňující náměty jako muzikál, komiks, 
olympiáda. Loni se na 13. maškarním plese Náruče 
sešli seriáloví hrdinové. A letos? „V letošním roce jsme 
se rozhodli po třinácti letech ples vynechat,“ uvedla 
Marie Hrdá z Náruče. Podle ní organizátoři, kterým 
náročná příprava plesu zabrala vždy 3 až 4 měsí-
ce, pocítili, že přišel čas na změnu nebo možná jen 
na období plesového klidu. „Než abychom za kaž-
dou cenu vykrádali sami sebe, rozhodli jsme se ples 
neuspořádat. Alespoň zjistíme, zda někomu chybí,“ 
vysvětluje Hrdá. Přitom nouzi o tancechtivé návštěvní-
ky v Náruči neměli. „Paradoxně jsme ale na akci vždy 
měli víc lidí, kteří přijeli cíleně z Prahy nebo z Berouna, 
než místních. To nás trápilo a trápí,“ dodává Hrdá. 

Plesat se bude do dubna
Na malou návštěvnost si nemohou stěžovat dva řev-
nické soubory Klíček a Notičky, které také pravidelně 
již několik let organizují své bály. Letos se na ně teprve 

chystají. Jejich výhodou 
je poměrně stabilní zá-
kladna návštěvníků z řad 
rodičů a příbuzných.

„Hlavním důvodem pro 
pořádání plesu jsou děti 
i rodiče. A samozřejmě 
vysloužilé a odrostlé No-
tičky, které ho v hojném 
počtu navštěvují, a do-
konce přicházejí se svými 
nástroji a v posledním 
hracím bloku se připojují. 
Notičky jsou jedna velká 
rodina, která se schází 
nejenom na plese,“ vy-
světluje vedoucí Notiček 
Lenka Kolářová. Bál 

většinou bývá na konci března, letos ale kartami zamí-
chaly Velikonoce. Na organizaci hudebního plesu se 
podílejí nejenom rodiče, ale především děti samotné. 
„Na plese jsou v jednom kole až do půlnoci,“ podotýká 
Kolářová s tím, že děti se starají o předtančení, překva-
pení, ale i o prodej tomboly. A samozřejmě o muziku. 
Na pódiu se budou střídat s kapelou Ideal Band.

Ples Klíčku má pořadové číslo 17. „Od počátku 
zachováváme stejný program: uvítací přípitek, před-
tančení, tombola, koláčková volenka, tanec podle 
tanečního pořádku se zapisováním tanečníků, losování 
hlavní ceny. Hlavně naši hosté vědí, že si zatančí čaču, 
rumbu, sambu, waltz, slowfox, tango,“ prozrazuje 
vedoucí souboru Klíček Ludmila Chroustová. Nezájem 
návštěvníků nezná. „Naše hosty tvoří především rodiče 
Klíčku, bývalí žáci z tanečních kurzů a zájemci o spo-
lečenský tanec. Před pár lety jsme zaznamenali novou 
vlnu zájmu díky televizní taneční soutěži StarDance. 
Vždycky přijde tolik lidí, aby si mohli na parketu dobře 
zatančit, a je příjemně plno, ale ne přeplněno,“ popi-
suje taneční mistryně. S přípravou začíná organizační 
tým hned po skončení předchozího ročníku.

Tečku za letošní plesovou sezonou udělají v Řevni-
cích místní hasiči. Jejich maškarní bál patřil v Řev-
nicích dlouhá léta k nejvyhlášenějším. V některých 
letech pořádali zábav hned několik. Zatímco ještě 
v 90. letech praskal sál Lidového domu ve švech, 
loni akce skončila fiaskem. Bavit se přišla hrstka lidí. 
Přesto to hasiči nevzdali a jedou dál. „I když je to 
problém. Lidí chodí málo a loni jsme se navíc trefili 
do jarních prázdnin,“ vysvětluje velitel dobrovolných 
hasičů Alois Barot, proč pro letošní taneční zábavu 
zvolili termín až v polovině dubna. V maskách a kos-
týmech se už ale nekoná. „Dřív jsme kromě výzdoby 
chystali i překvapení. Třeba vystoupení v kovbojském 
ve scénce Tenkrát na západě nebo příjezd Karla IV. 
Teď už na to není čas ani lidé,“ dodává Barot.



www.idobnet.cz  9  

DOBNETTÉMA
inzerce

Ing. Ivo Dostál
daňový poradce – ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

Jak dlouho už Karavel hraje?
Karavel hraje souvisle od svého založení v roce 
1975.

Kde nejčastěji vystupujete?
Za ta léta je oblast, kde jsme hráli, docela obsáh-
lá. Nejen střední Čechy včetně Prahy, kde jsme 
účinkovali třeba v Národním divadle, na Žofíně, 

Vinohradech, v Kongresovém centru a dalších 
sálech, ale jezdíme třeba i do Sokolova, Chomu-
tova, na Plzeňsko. I u Brna už jsme byli.

V jakém složení aktuálně hrajete?
Obsazení kapely je už asi 30 let ustálené. Tedy 
dámský zpěv, trumpeta, saxofon, trombon, 
klávesy, basa, bicí.

Přibývá podle vás v posledních letech 
zábav, nebo je tomu naopak?
Podle mého názoru je trend zábav co do počtu 
velmi kolísavý. Samozřejmě nejvíc jich bylo 
na přelomu 70. a 80. let. V porovnání s tím je 
jich nyní méně.

Kolik plesů a zábav do roka odehrajete 
a kdy je pro vás hlavní sezona?
Jde o 30 až 40 hraní. Nejnáročnější období je 
od prosince do dubna. Jsme taneční kapela, 
která nabízí evergreeny, muzikálové a filmové 
melodie, a hlavně současnou naši a světovou 
tvorbu středního proudu. To nám umožňuje 
hrát nejen na plesech a zábavách, ale také 
doprovodit věnečky a prodloužené tanečních 
kurzů například v Berouně, ale i v Praze, Žeb-
ráku, Roztokách, ve Zdicích.

Co je pro muzikanta na tomto  
maratonu nejtěžší?
Pro mě osobně je nejtěžší snaha oslovit reper-
toárem pokud možno každého návštěvníka.

Jak vnímáte zájem ze strany lidí – roste?
Máme to štěstí, že sály jsou téměř vždy plné, 
zvláště tam, kde hrajeme opakovaně.

Na čem podle vás v případě  
návštěvnosti nejvíc záleží?
Těžko říct. Není to jednoznačné. Plesy spolků 
či maturitní plesy mívají v návštěvnosti určitý 
základ. V našem případě, myslím, je hlavní 
kvalitní, poctivé a živé provedení skladeb, 
snaha o široký repertoár, ale i pestrá nabídka 
rytmů... Téma připravila Pavla Nováčková

 Petra Stehlíková

Kapelník: Nejtěžší je oslovit  
repertoárem každého
návštěvníka
Na plesovou sezonu mají 
muzikanti z berounského 
orchestru Karavel termíny 
zamluvené dlouho dopředu. 
Pod taktovkou Pavla Marka 
hrají na plesech, bálech, 
tancovačkách, v tanečních 
i při karnevalech.
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Jak ses k muzikálům vlastně dostal?
Všechno to vzniklo díky tátovi, který režíroval 
Postřižiny a muzikál Noc na Karlštejně. Tam 
jsem měl takovou malou roli. Hrál s námi herec 
a režisér Lumír Olšovský a ten si mě všiml. Prý 
se mu líbilo, že jsem přirozený. Tak se mě ze-
ptal, zda bych si chtěl něco zahrát v muzikálu. 
Byl jsem z toho nadšený. 

Takže ses ani nerozmýšlel?
Ani moc ne. Měl jsem obrovskou představu, že 
se potkám s herci, na které jsem do té doby kou-
kal v televizi. Těšil jsem se, že je uvidím na vlastní 
oči. Neváhal jsem a odpověděl jsem, že ano. 
Vlastně jsem to ještě řešil s našima. Říkal jsem si, 
že by to mohlo být fajn a dobrá zkušenost.

Kolik ti bylo?
Myslím, že osm.

Řekl ti pan režisér, v čem budeš hrát?
Věděl jsem, že to bude muzikál Sněhová krá-
lovna a já měl hrát malého Kaje. 

Jak to dopadlo? Byl jsi spokojený?
Byl jsem nadšený. Byla to spíš jedna z těch 

menších rolí. Ještě jsem neměl vlastní písničku, 
zpíval jsem jen ve sboru, takže zkoušky nebyly 
tak často jako teď. Mohl jsem si zahrát s Dá-
dou Patrasovou, Davidem Gránským, Honzou 
Kopečným, Ivankou Korolovou…

Měl jsi trému, když ses postavil před tolik 
lidí? Kolik jich bylo tři sta, čtyři sta?

Za „kariéru“ 
vděčím Lumíru 
Olšovskému

Fér šaty – fér radost
Jsme svatební studio, které  
se zaměřuje převážně  
na šaty šité v Čechách.

Zajímá nás, v jakých  
podmínkách šaty vznikají. 

Líbí se nám principy  
FAIR TRADE obchodu. 

Tel.: 607 684 300
Svinaře
www.ferovky.cz

OPĚT OTEVŘENO

Výrobna a prodej
čerstvých těstovin

Elišky Přemyslovny 428
Praha 5 – Zbraslav

Po – Pá 9 – 17 hodin
Těšíme se na Vás!
Jolana Brabcová

www.cerstve-testoviny.com

Talentovaný Miloslav Frýdl junior je 
na jevišti jako doma od dvou let
Jeho hereckými vzory jsou Johnny Depp a Ondřej Vetchý. 
Zatímco muzikálových rolí má Miloslav Frýdl junior ve svých 
jedenácti letech na kontě již sedm, na filmovém plátně bude 
mít premiéru. Právě s Ondřejem Vetchým se sešel při natáčení 
snímku Alois Rašín. S Vetchým má ale společného mnohem víc: 
stejně jako on je vášnivý fotbalista, fanoušek Sparty a slušňák.

No spíš kolem tisíce. A abych byl upřímný, trému 
jsem měl a velkou. Dokola jsem si říkal – dám to, 
nedám to…, pokazím to, nepokazím to…

Co bylo nejtěžší?
Chorošky. Tedy choreografie. Text byl v poho-
dě. Chorošky pro mě byly úplně nové, do té 
doby jsem hrál jenom fotbal a s tancem jsem 
neměl zkušenost.

Jaké přišly další role?
Dalším muzikálem byl Přízrak Londýna. Tam 
jsem hrál pouličního kluka bez domova, co 
přespává u přátel. A už jsem měl i jednu menší 
vlastní písničku. To mě bavilo víc, právě proto, 
že jsem byl hodně na scéně. Jak má herec 
pořád co dělat, je to dobrý.

Herci také občas mívají větší neplánovou 
pauzu, v divadelním slangu takzvanou 
palmu. Už se ti to stalo?
Musím říct, že jo.

Jak jsi z ní vybruslil?
Ne že bych úplně nevěděl, ale menší výpadky 
už byly. Někdy je to těžké.

Třeba když hraješ v jednom týdnu v růz-
ných představeních?
To se mi neplete. Učíme se text dva měsíce 
v kuse. V mozku mám pro to buňku, tak jenom 
obnovím buňku a pak zase jinou. Nevadí mi, 
když jdu hrát třeba po měsíci bez zkoušky.

Kde se učíš role?
Doma, v pokoji.

Miloslav Frýdl jr.
• Narodil se 27. 6. 2006.

• Poprvé stál na jevišti s kapelou svého otce, 
když mu byly 2 roky a 2 měsíce.

• S Třehuskem natočil několik sólových skladeb 
na CD Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony 
a Když jsem přišel do Všeradic.

• V osmi letech hrál poprvé v muzikálu.

• V současnosti se věnuje kromě muzikálu také 
filmu a dabingu. 

• Hraje fotbal za FK Lety, navštěvuje řevnickou 
základní školu.

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

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

PŮJČOVNA 
ELEKTROKOL

1000 Kč

ZA 4 DNY
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V kolika muzikálech jsi účinkoval nebo 
v nich ještě působíš?
Po Sněhové královně a Přízraku Londýna přišla 
Sibyla, královna ze Sáby, kde jsem hrál syna 
královny a Šalamouna. Tam jsem se potkal 
s Danem Hůlkou, Eliškou Ochmanovou nebo 
Peterem Strenáčikem. Ten je pro mě moc 
důležitý kamarád. Je neskutečný sympaťák, 
vždycky poradí, jak co dělat. Z každé role, i z té 
nejnudnější, udělá něco zajímavého. Dál jsem 
hrál v muzikálu Alenka v kraji zázraků a v Plzni 
v představení Bonnie a Clyde. To bylo tehdy 
hodně těžké, protože na veškeré učení jsem 
měl asi měsíc. Potom následovala Zahrada 
divů, můj asi nejúspěšnější muzikál. Mám 
v něm hlavní roli a velkou sólovou písničku. Je 
pro mě zatím největší díra do světa muzikálu. 

Musel jsi pokaždé jít na konkurz?
No jasně. Bylo nás většinou kolem třiceti. Probíhá 
to tak, že se představím a zazpívám, co jsem si 
připravil. Často chtějí i choreografie. Někdy vybe-
rou rovnou, nebo se postupuje do dalšího kola.

Jaké je zatím tvé skóre?
Nechci se přechvalovat, ale je to super, hlavně 
v divadle. Jsem moc rád, že to vychází. I když 
pár filmů nevyšlo. Ty jsou těžší, režiséři totiž 
mají většinou jasnou představu o konkrétní 
postavě, vzhledu.

Máš spočítáno, kolik už jsi odehrál 
představení?
Ne, to ne. Ale dají se spočítat. Máma má 
všechny programy. 

Máma je tvoje manažerka?
Jo, ona ví, kdy a co hrajeme. Vždycky říká, že 
by mohla mít jeden celý diář jenom pro mě. 
Zabírám hodně místa. 

Setkal ses již se spoustou herců. Kdo 
na tebe udělal největší dojem?
Asi Peter Strenáčik, je to fakt skvělý člověk, 
stejně jako Lumír Olšovský, kterému děkuji 
za „kariéru“. A doufám, že ještě není u konce. 

Máš představu, jak by mohla pokračovat?
Zatím představu nemám. Jsem v šesté třídě. 
Možná konzervatoř, muzikály. Nevím. Pokud 
bych uspěl, chtěl bych se věnovat i filmu… 
Po několika reklamách jsem teď natáčel svůj 
první „opravdový“ film Alois Rašín. Tam hraju 
postavu, které se říká kluk. Teď už se dokon-
čuje, premiéra bude 28. října. 

V čem byl film jiný než představení 
na jevišti?
Když se něco zkazí, může se to zopakovat. 
Zajímavé bylo setkání s novými herci. Jednou 
z pro mě důležitých postav byl Ondra Vetchý. Je 
to super herec a člověk. Takový strašně vycho-
vaný, slušný. Když jsme natáčeli vedle jednoho 
domu, jako jediný zdravil lidi, kteří tam bydleli, 
omlouval se jim a říkal, ať se nenechají rušit… 
On a Johnny Depp jsou mé herecké vzory. 

Navíc je také Sparťan jako ty…
No to taky, já jsem až fanatik. Když to jde, 
jezdím na Spartu fandit. Teď ale trochu míň, 
nemám čas. 

A stejně jako Vetchý jsi slušňák…  
Mluvíš vůbec někdy sprostě?
Snažím se to hodně omezit. 

Ve třídě patříš spíš k bavičům, nebo právě 
k těm slušňákům?

To je vtipný, že jsme na to narazili. Ještě v Tře-
bani jsem byl dokonce zvolen šaškem třídy. 
Vyprávěl jsem vtipy, byl jsem hodně veselý. Co 
jsem v Řevnicích, už to tak není. Asi to už nepo-
třebuju. Teď se snažím být víc na učení. 

Jak tvoji kariéru vnímají spolužáci?
Začátek, když jsem přešel z Třebaně do Řev-
nic, byl trochu těžký. Možná se báli, že budu 
nafrněný. Ale naštěstí tu byli i kluci z fotbalu, 
takže mě berou normálně.

V současnosti máš před další premiérou. 
Co zkoušíš?
Jde o muzikál Královna Kapeska. Je to zkratka 
Královna přírodních sil. Jde o pokračování prv-
ního pohádkového příběhu Kapka medu pro 
Verunku. Premiéra má být 7. března v pražské 
Hybernii. 

Budeš na premiéře vystupovat?
To se ještě neví, rozhoduje pan režisér. 

Je premiéra v něčem lepší, nebo si chceš 
radši počkat?
Je super. Nehrál jsem moc premiér, protože 
jsem byl nováček. Ale v Zahradě divů jsem ji 
odehrál a bylo to úžasné. Nejen ta zkušenost, 
ale atmosféra, kamarádi, kteří přijedou, pokřiky 
před představením, přání režiséra v zákulisí…

Jak často zkoušíte?
Teď každý den. Někdy ráno, jindy odpoledne. 
Zkoušíme v Praze, kam už jezdím sám. Když 
se mi to ale sejde s představením v Plzni, je to 
dost hukot…

 Zvládáš při tom školu?
Jsem rád, že i když hodně chybím, mám pro-
spěch docela v pohodě. Snažíme se to s rodiči 
doma dohánět. 

Ty máš ale ještě další koníčky, že?
Ještě hraju a zpívám v Notičkách, občas 
vystupuju s Třehuskem, s ním jsem byl třeba 
i v Chorvatsku a v Německu. Chodím na trum-
petu k hornistovi České filharmonie Jindrovi 
Kolářovi, na zpěv a na divadelní studio do Plz-
ně. Taky hraju fotbal.

Dá se vše vůbec stihnout?
Stíhat se to dá, i když jsem někdy večer hod-
ně unavený. Takže jsem musel fotbal trochu 
omezit. ! Pavla Nováčková

 Pavla Nováčková, archiv M. Frýdla

Mateřská škola OTTOMÁNEK 
nabízí semináře s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky, učitelky mateřských škol, učitelky základních 
škol (1. a 2. tř.), vychovatelky v družině, pedagogy volného času

23. 3. Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér
19. 4. Jak se cvičí pohádka I. – základní jógové pózy, dýchací a relaxační cvičení
1. 6. Jak se cvičí pohádka II. – složitější jógové pózy, dýchací a relaxační cvičení
13. 4. Keramika I. – základy zpracování a modelování hlíny, práce s engobami, barvítky
11. 5. Keramika II. – modelování hlíny stavěním, glazování, zdobení sklem
14. 6. Taneční gymnastikou ke správnému pohybovému vývoji dětí od 3 do 7 let
Absolventi obdrží „Osvědčení o absolvování semináře“. …podrobnosti k jednotlivým seminářům na  www.ottomanek.cz
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Organizace tábora
Každý týden zodpovídají za program naši zaměstnanci 
a ověření lektoři. Počet zaměstnanců je řízen počtem 
dětí. Na 10 dětí musí být nejméně jeden dospělý. 
V případě aktivit jako jsou výlety je počet dospělých 
vždy navýšen.

Strava: svačina, oběd, svačina a odpolední svačina
Svačiny připravují naše paní hospodářky, které se 
starají o jídelníčky po celý školní rok. Vařit budou paní 
kuchařky v Sokolovně Hlásná Třebaň.
Strava je v ceně tábora.

Denní režim: od 7:30 do 18:00

Doprava: Na výlety budeme jezdit autobusem, 
vlakem, nebo chodit pěšky.

Kapacita: 20 dětí ve věku prvního stupně základní 
školy a 20 dětí MŠ. Tábor není vhodný pro děti mladší 
4 let.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR V HLÁSKU

PROGRAM
• DIVOTVORNÝ HRNEC   (16. – 20. 7.)
 Keramika včetně hrnčířského kruhu, výtvarné techniky, tvoření 

s nejrůznějšími materiály, vaření další činnosti pro tvořivé ručičky

• LETEM SVĚTEM   (23. – 27. 7.)
 Objevitelský týden – budeme cestovat v čase, poznáme nejrůznější 

kultury a jejich zvyky a třeba i kuchařské umění

• SPORTOVNÍ TÁBOR   (30. 7. – 3. 8.)
 Těšit se můžete na kola, lodě, výlety po okolí, kolektivní sportovní 

klání, plavání, lezeckou stěnu, orientaci v terénu a další

• ZÁLESÁCI   (6. – 10. 8.)
 Pokud počasí dovolí, přenocujeme jeden den v přírodě, budeme se učit 

zálesáckým dovednostem, zkusíme si, zda bychom dokázali „ přežít“ 
v přírodě, budeme stopovat a učit se zajímavosti z lesa

• HUDEBNÍ TÁBOR S DIVADLEM   (13. – 17. 8.)
 Každý den si zazpíváte s Jirkou Polívkou, budeme tančit, tvořit, 

relaxovat a na závěr čeká děti i rodiče malý koncert

Přihlášky prosím posílejte na: hlasektabor@seznam.cz. 

Více informací najdete na www.skolyhlasek.cz
(podrobné informace budeme postupně doplňovat)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5 

 POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

 ŘIDIČ DODÁVKY skupina B

 SKLADNÍK 
 všechny pozice mají 1x za 3 týdny službu v sobotu dopoledne 

Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

přijme na pozici:

Kontakt:
Hana Havlová, tel.: +420 724 931 467

Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Sportovní areál  
a hotel Lidový dům 
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:

UKLÍZEČKA/POKOJSKÁ
Práce na HPP či IČ, možno i brigádně

OBSLUHA RECEPCE/SERVÍRKA 
Krátký/dlouhý týden, vhodné i pro aktivní 
důchodyně 

SPRÁVCE AREÁLU
Nabízíme nadstandardní podmínky, stabilní 
zaměstnání, možnost ubytování.

Nástup možný ihned.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

PŘIJME OD ZÁŘÍ 2018
n Učitelku/učitele MŠ (celý, či částečný úvazek)
n Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (celý, či částečný úvazek)
n Učitelku AJ (částečný úvazek)
n Asistenty pedagoga
n Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (6,5 hod. denně, popř. nižší dle dohody)

Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení, 
odpovídající vzdělání.
Kontakty:
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661 www.skolavsenory.cz
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P O Z V Á N K Y
Karlštejnský poklad
Unikátní výstava Karlštejnský poklad – kultura císař-
ského dvora Karla IV. je pro velký zájem veřejnosti 
prodloužena až do letošního října. Expozici vytvořil 
Národní památkový ústav ve spolupráci s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem v Praze. Karlštejnský 
poklad tvoří dva soubory zlatnických prací vesměs 
z druhé poloviny 14. století.

Velikonoční veselice
Státní zámek Mníšek pod Brdy pořádá 31. března 
od 8 do 20 hodin velikonoční veselici. Malí i velcí se 
zde mohou naladit na jaro a velikonoční svátky. K vi-
dění bude třeba vystoupení skupiny Alotrium, pašijové 
hry nebo řemeslný jarmark, připraveny jsou také 
speciální prohlídky zámku nebo velikonoční tvoření.

Tutte Le Note na jarních trzích
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note zve všechny 
příznivce a přátele do zámeckého sálu v Dobřicho-
vicích na své účinkování na jarních trzích v sobotu 
24. března od 13 hodin. Vystoupí koncertní oddělení 
se svou sbormistryní Janou Egemovou a také 
školní přípravky z Dobřichovic a Řevnic. Velikonoční 
jarmark a malý farmářský trh se ve stejný den koná 
od 11 hodin na zámku a pod lípou. Kromě Tutte 
Le Note bude k vidění pohádka Zajíček a velká 
mrkvová záhada, projížďky na koních, kovář, dílny 
s velikonoční tematikou a pečení jidášů.

Čert a Káča
Loutkové divadlo Dokola uvede v neděli 25. března 
od 15 hodin v řevnickém Zámečku klasickou 
českou pohádku Čert a Káča. Popletený čert si 
místo lakotného starosty zase odnese do pekla 
hubatou Káču a bude to tanec! Jednotné vstupné 
činí 50 korun. 

Výtvarná soutěž: téma Sen
Jako každý rok vyhlásila ZUŠ Řevnice regionální 
výtvarnou soutěž, opět ve spolupráci s Modrým do-
mečkem. Letošní téma je Sen s podtitulem Říše snů 
je krajina rozprostírající se na břehu nekonečného 
moře, běžící přes staletá pohoří, do vzdálených 
galaxií a ještě dál. Uzávěrka soutěže je 6. dubna 
v 17 hodin, vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení 
vítězů proběhnou v ZUŠ Řevnice 18. dubna.

 hrad Karlštejn

 archiv sboru

Zajímavý koncert se koná 14. března 
od 19:30 na zámku v Dobřichovicích. 
Všem zájemcům zazpívá Diva Baara 

neboli zpěvačka a textařka Bára Vaculíková, 
která v říjnu 2017 vydala debutovou desku 
na pomezí popu, jazzu a intimního písničkářství 
s prvky elektroswingu.

Bára je dcera Petry Černocké a spoluzakla-
datelka a členka skupiny Yellow Sisters. Jak se 
těší na dobřichovický koncert, nám prozradila 
v rozhovoru. „Napadá mě, že v Dobřichovi-
cích by chtěl žít každý. A jestli ne každý, tak já 
určitě. Už pár let se u vás vidím na nějakém 
pěkném letním bytě. Dřív to bylo v bohatších 
kruzích tak pěkně nastavené. Škoda, že jsem 
zatím spíš chudá jak kostelní myš. Na vilku 
u vás mi to asi nevystačí,“ směje se Bára.

Znáte Dobřichovice, už jste tu někdy 
zpívala?
Mám v Dobřichovicích několik přátel, které 
občas navštívím. Ale myslím, že jsem u vás 
ještě nezpívala. Každopádně se mi k vašemu 
městečku vážou skvělé letní vzpomínky. Minule 
jsme si s rodinou moc užili trhy s různými 
dobrotami u vás na zámku a celé odpoledne 
se u toho brodili po kolena řekou.

Na podzim jste vydala nové album Debut. 
Zazpíváte na koncertě písničky, které 
na něm vyšly? A co ještě budete zpívat?
Momentálně většina písniček, které hrajeme 
naživo, je z mé první desky. Vznikla ale i jedna 
nová při příležitosti koncertu elektroswingové 
zpěvačky Caro Emerald, kterou jsme měli 
tu čest v Praze podpořit jako její předkapela 
ve Fóru Karlín. A prozradím, že máme i několik 
zábavných předělávek. Třeba od Marylin Mon-
roe nebo od Postmodern Jukeboxu.

Četla jsem, že si písně skládáte sama. 
O čem jsou?
Většinou o ženách, jinak to neumím. Hlavně 
o tom, jak se cítíme v různých vztahových 
situacích. Jedna je o slepé zamilovanosti, 
druhá o pábení, kdy vám hrozí, že v manželství 
třeba sejdete z cesty, třetí o rozhodnutí rozejít 
se s dětmi. Mám i jednu o tichu a o vzpomínce 

na Austrálii, kde jsem chvíli žila. Jsem světlá 
osoba, tak se snažím, aby to všechno vyznělo 
s nadhledem, i když jde třeba o těžší téma. 
Úplně povrchní lásku pásku ode mě asi neče-
kejte. Ale slibuji, že bývám spíš veselá.

S kým budete v Dobřichovicích 
vystupovat?
Přijedeme v pěti s kapelou. Bicí budou víc 
akustická vzhledem k zámeckému prostoru, 
který si říká o určitou intimitu. Zahraje na ně 
Mishan Pajdiak, spoluproducent mé desky. 
Na kontrabas skvělý Petr Tichý, na piano 
Marek Novotný, výborný hráč. Kytaristu mám 
nového, jmenuje se Jakub Juránek. Je také 
moc šikovný. Za všechny dám ruku do ohně. 
Je to prima parta.

Připravujete na koncert něco speciálního?
Repertoár teď máme rozšířený, můžeme si 
dovolit program upravit podle toho, jaká bude 
atmosféra a publikum. Těším se, že i pro nás 
bude překvapení, jestli půjdeme společně víc 
do hloubky, nebo si spíš zatančíme. Těšíme se 
k vám už moc. (lh)

Bára Vaculíková: Moc se k vám těšíme
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Swingové a šansonové melodie se linuly první 
únorový den na zámku v Dobřichovicích. Své 
písně tu zazpívala zpěvačka Jitka Vrbová. 
Během večera také pokřtila nové CD Stáni 
Čížkové, členky vokální skupiny Cabinet a Do-
břichovické divadelní společnosti.

Jitka Vrbová je výrazná představitelka 
trampské a country hudby, věnuje se ale 
i jazzu a swingu. A právě tuto muziku si 
mohli diváci užít, nejen proto, že obě dámy 
skvěle zpívaly, ale i díky doprovodné skupině 
Nocturno s klavíristou Radimem Linhartem, 
držitelem Guinnessova rekordu v počtu skla-
deb zahraných zpaměti. V současné době 
hraje Radim Linhart zpaměti přes tři a půl 
tisíce skladeb.

Atmosféru koncertu si můžete vychutnat 
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

Stranu připravila Lucie Hochmalová

Jitka Vrbová pokřtila Stáně Čížkové CD

DOBNETKULTURA

 archiv MěÚ Dobřichovice
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KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

předprodejní

PŘEDSEZONNÍ 

SLEVY KOL 
A ELEKTROKOL

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

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA Pilates  KLÁRA Bosu  KLÁRA AC Olympia  KATKA Easytone Step 

ANIČKA
Krásné tělo  

KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Dětský Fit Box 
kruháč  GÁBINA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

St

VELKÝ
SÁL

16:30 Kurz sebeobrany  
pro děti  LUKÁŠ

Kurz sebeobrany  
LUKÁŠ

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Spinning  
LUCKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK AC Olympia  KATKA

Pevný zadek, 
ploché břicho 

ANEŽKA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink       
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO Fresh Workout 

Maruška TRX  PETRA Trampolínky 
PETRA

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO 19:30 Spinning

LUCIE

O L Y M P I A  W E L L N E S S ,  K .  M a š i t y  4 0 9 ,  V š e n o r y  2 5 2   3 1  l  t e l . :  2 5 7   7 1 1   0 7 1

HLEDÁME: l lektory jógy l fitness trenéry l lektory skupin. lekcí
Práce v příjemném kolektivu a prostředí, zaměstnanecké výhody.
Webové stránky jsou nyní v rekonstrukci. Naleznete nás na  Olympia Fitness.

Výrobní pracovník
ELEKTROMECHANIK

Pracovní náplň: finální montáž elektronických zařízení, pájení 
a osazování desek, výroba a instalace kabelových svazků.

Požadujeme: vyučení v oboru elektro, schopnost práce podle 
výkresu, zručnost a pečlivost.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, 
příspěvek na MHD, klimatizované pracoviště, pracoviště Radotín, 
Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

Více informací na WWW.POLL.CZ

Převíjení, opravy a prodej 
elektromotorů.

Všeradice 71
tel.: 603 719 056, 311 684 340

e-mail: jecny@email.cz
www.jecny-elektromotory.com

JEČNÝ
OPRAVY

ELEKTROMOTORŮ
VŠERADICE
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V sestavě s Petrem Pálou a Helenou 
Sukovou a se snahou atakovat příčky 
znamenající postup vstoupí tenisté F. H. 

TK Dobřichovice do letošního sezony.
Dobřichovický klub patří již řadu let mezi 

tradiční účastníky nejvyšší soutěže v kraji 
v kategorii dospělých. „Loňská sezona byla 
náročná na koordinaci účasti našich nejlepších 
hráčů. Na mnohá utkání jsme jeli v improvi-
zované sestavě, a i kvůli těmto okolnostem 
jsme obsadili v tabulce středočeské divize ‚až‘ 
5. místo,“ vrací se k minulému roku předseda 
klubu Filip Háva.

Letos by Dobřichovičtí rádi zaútočili na po-
stup do druhé ligy. K zápasům v divizi, která 
odstartuje koncem dubna, budou nastupovat 
ve složení Lukáš Doubek, Jakub Beran, Oskar 
Stuchlík, Tomáš Dybal, Filip Háva, Petr Luxa, 
David Přinosil, Olina Vymetálková, Nely Kněž-
ková a Lucie Králová. Doplní je hvězdná jména 
Helena Suková a Petr Pála.

„Zkušenosti takových osobností jsou pro 
každý tým velkým přínosem. Stejně je to 
i v našem mužstvu, v němž po boku zkuše-
ných hráčů a hráček nastupují i mladí tenisté, 
kteří patří do 10. místa republikového žebříčku 
v juniorských kategoriích. Tato praxe se nám již 
v minulosti osvědčila,“ oceňuje přínos známých 
hráčů Háva.

Na mládeži si v Dobřichovicích obecně 
hodně zakládají. Klub má své týmy ve všech 
juniorských kategoriích, ve většině z nich navíc 

hrají nejvyšší krajskou soutěž. Členská základ-
na čítá již řadu let na stovku mladých tenistů 
a tenistek.

„Problémy s doplněním svých řad nemáme. 
Nejdůležitějším faktorem je samotné místo. 
Dobřichovice jsou tradiční a jednou z nejstar-

ších tenisových lokalit v celé republice. Velmi 
nám také napomáhá popularita tohoto sportu 
a mnohé úspěchy českého tenisu ve světě. 
Neméně důležitá je naše tenisová školička, 
která opět startuje na jaře,“ dodává předseda 
Filip Háva.

Za postupem s mixem zkušených a mladých tenistů

Dospělý tým F. H. TK Dobřichovice hraje nejvyšší středočeskou soutěž.  archiv F. H. TK Dobřichovice

Dvě výhry, jedna remíza a tři 
porážky. Taková je bilance 
všenorských házenkářů 

po podzimní části pražského 
přeboru. S pátou příčkou ovšem 
spokojenost v týmu nepanuje.

„Umístění není dobré. Když ale 
zvážíme, že všechny podzimní 
zápasy hrajeme na venkovních 
hřištích a v prohraných utkáních 
jsme výsledkově vyloženě nepro-
padli, máme velmi slušné vyhlídky 
skončit do třetího místa. Do jarní 
části soutěže půjdeme s tím, že 
budeme chtít porazit všechny 
soupeře,“ uvádí k jarním ambicím 
vedoucí týmu a zároveň prezident 
klubu Richard Feglar.

Všenory zahájí druhou polovinu 
pražského přeboru zkraje dubna 
na půdě Lokomotivy Vršovice B, 
v dalším kole přivítají Spartu. 

„Všechny příznivce zveme na do-
mácí zápasy, které se budou ode-
hrávat od posledního dubnového 
týdne každou středu na našem 
hřišti,“ dodává Feglar.

Ještě loni měli ve Všenorech 
i žákovský tým, po jeho rozpuštění 
zamířili někteří hráči do Dukly Pra-
ha a zbytek věrných se začleňuje 
mezi dospělé. Založit a udržet 
mládežnické mužstvo není v dneš-
ní době jednoduchý úkol v jakém-
koli sportu, házenou nevyjímaje.

„V první řadě musíte mít vlastní 
dítě, které je zapálené a zláká 
k sobě kamarády z nejbližšího 
okolí a ze školy. Potom jsou potře-
ba ochotní lidé a spousta času i tr-
pělivosti,“ říká Feglar, podle něhož 
je hlavní ambicí všenorského klubu 
držet se i nadále co nejblíž pražské 
házené a jejích kvalitních soutěží.

V pořadí jednadvacátý ročník Bandy Cupu, řevnického turnaje v po-
zemním hokeji, je minulostí. Letošním vítězem se stalo mužstvo 
Samotářů.

Do tradičního turnaje, který je organizován již od roku 1998, se přihlási-
lo celkem sedm týmů. V základní části se na hřišti Za Vodou utkal v sedmi 
hracích dnech každý s každým hned čtyřikrát. O první místo v tabulce 
soupeřily až v úplně posledním utkání závěrečného hracího kola týmy Sa-
motářů a Citrus Teamu. Z vítězství se nakonec radoval Citrus Team, který 
si triumfem v základní části zajistil přímý postup do semifinále.

Oba týmy pak na sebe narazily v samotném finále, kam Samotáři 
prošli přes IQ Ouvey a Bája Pic. Vítězi základní části stačilo k postupu 
do boje o celkové prvenství vyřadit tým Kojotů. První finálový duel skon-
čil bezbrankovou remízou, v tom druhém se víc dařilo Samotářům, kteří 
se mohli po výhře 2:0 ponořit do mistrovských oslav.

Do roku 2017 spadal pod všenorský klub i žákovský tým.  archiv HC Všenory

Od dubna na házenou do Všenor

Letošního ročníku tradičního turnaje se zúčastnilo sedm týmů.  Pavel Jílek

Řevnický Bandy Cup ovládli Samotáři

Novinky z hokeje, florbalu, volejbalu a dalších sportů  
najdete na webu iDOBNET.cz v rubrice Sport.
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Ačkoli jsou lesní mateřské školy v rejstříku škol 
a školských zařízení novinkou, a možná vlastně 
právě proto, si lesní mateřskou školu Na dvo-
rečku vybrala Pedagogická fakulta UK, Centrum 
školského managementu, za svou KATEDRO-
VOU ŠKOLU. Je nám ctí, že si nás pedagogická 
fakulta vybrala a že k nám od letního semestru 
2018 začnou docházet studenti na praxi. 
Vzhledem k tomu, že většinu studujících tvoří 
ředitelé školských institucí, doufáme, že stáže 
budou vzájemně obohacující a budou rozšiřovat 
povědomí o fungování lesních mateřských škol. 

Kdo ví, třeba se myšlenkou „být s dětmi venku 
v přírodě“ nechají inspirovat i další z řídících 
pracovníků a my s nimi budeme mít možnost 
sdílet naše zkušenosti. Věříme ve vzájemně 
obohacující proces, který umožní lesním mateř-
ským školám plně se etablovat ve vzdělávacím 
systému ČR. Tak nám držte palce!

Dvoreček byl na horách
Zima nám přináší překvapení i některé jistoty. 
Jednou z nich je pravidelný každoroční výjezd 

rodičů a dětí z LMŠ Na dvorečku na lyžařský 
výcvik. Stejně tomu bylo i letos. Na týden se 
nám stal domovem hotel Černá bouda na Čer-
né hoře v Janských Lázních, kam se vždy rádi 
vracíme. Lyžovali jsme, běžkovali, putovali, 
hráli si a hlavně byli spolu. Na horách nám bylo 
dobře. Tak se na ně zase za rok vrátíme. Skol!

Lesní mateřská škola Na dvorečku 
se stala katedrovou školkou

Pozvánka na akce
Komunitní škola Jeden strom, z. ú.

15. 3. Den otevřených branek v LMŠ Na dvorečku ( 10:00-15:00), Lety

4. 4. Zápis do Komunitní školy Jeden strom (15:00-17:00), Černošice

Přihlášky najdete na www.jedenstrom.cz

Až se letní
tábor zeptá!
Zdá se, že je brzy, ale až se léto zeptá,
co jste dělali v zimě, budete moci napsat:

NEZAPOMNĚL jsem přihlásit 
svoje dítko na PŘÍMĚSTSKÝ NEBO 
POBYTOVÝ TÁBOR JEDNOHO 
STROMU. 

Co nabízíme?
Místo: Areál lesní mateřské školy Na dvorečku,

Lety u Dobřichovic

Od kolika let: pro děti od 4 do 10 let

Jak se tam dostat: Zajišťujeme každodenní svoz dětí 
vlakem od Černošic do Řevnic a zpátky (i na trase).

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč/turnus

 1. turnus Termín: 9.–13. 7. 2018

ZA POKLADY DO HLUBIN ZEMĚ 
(pro dobrodruhy a objevitele)

Rukama oživit hroudu hlíny. S lucernou sestoupit za per-
moníky do jeskyně. Kladívkem osvobodit pravěké tvory.

 2. turnus Termín: 16.–20. 7. 2018

HRDINOU V LESE (pro sportovce a záchranáře)

Vyzkoušet si orientační běh, lukostřelbu, lanové překážky, 
první pomoc.

 3. turnus Termín: 23.–27. 7. 2018

NECH BROUKA ŽÍT (pro přírodovědce)

Objevovat domečky brouků, včelí úly i mraveniště. 
Pozorovat a zkoumat.

Místo: Komunitní škola Jeden strom, Černošice

PO STOPÁCH BÁJNÉHO JELENA
(pro dobrodruhy)

Pátrat po lesích a hledat bájného jelena. Zkusit svou odva-
hu, zažít legraci i napětí. A objevit živého bájného jelena.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 9.–13. 7. 2018

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč

POBYTOVÝ TÁBOR ZA TAJEMSTVÍM SKAL
Objevit Český ráj. Sportovat, koupat se, lézt po skalách, 
putovat krásnou přírodou.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 16.–20. 7. 2018

Místo: RS Nebákov, Mladějov v Čechách

Cena: 3 900 Kč
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Majitelé Vlaďka Čarková a Pavel Klika mají 
s pestře zbarvenými krasavci mnohaleté zku-
šenosti. Papoušci u nich žijí v hejnu s dalšími 
kamarády a v domácím prostředí, takže se 
chovají přirozeně. Jsou ochočení, mazliví 
a zvyklí na návštěvy.

Nedávno u nich byla také naše fotografka 
Petra Stehlíková se synem Daníkem. „Na pa-
poušky jsme se těšili už dlouho. Vybrali jsme 
si zážitky Papouščí show a Relax s papoušky, 
protože jsme si oba chtěli papoušky hladit a fo-
tit. Plánovali jsme to na hodinu,“ popsala Petra.

Když dorazili na místo, v domku je přivítala 
slečna dobrovolnice. Zavedla je do obývacího 
pokoje, který slouží jako proletová místnost, 
vybavená atrakcemi pro papoušky, ptačím stro-
mem a řadou lavic pro diváky. „Usadili jsme se 
a dostali pokyny. Částečně jsme je nastudovali 
už doma: věděli jsme tedy například, že nemů-
žeme mít křiklavé barvy, blýskavé flitry nebo knof-
líčky na triku a také věci, které by papoušci mohli 

sezobnout a ublížit si. Byli jsme tak bez prstýnků 
nebo visacích náušnic. Ideálním oblečením je 
starší triko nebo mikina s dlouhým rukávem.“

Papouščí show  
a Relax s papoušky
Majitelé nosili papoušky postupně po dvou. 
Vždy je představili, řekli o nich pár zajímavostí 
a seznámili je s návštěvou. „Říkali nám, že si 
na nás pomalu zvyknou a při relaxu k nám 
budou chtít létat. Jsou zvědaví, kontaktní, líbí 
se jim noví lidé a rádi se předvádějí,“ vyprávěla 
Petra, která nejdřív papoušky chovala a hladila 
sama a poté je mohl dostat i Daník.

„Vše fungovalo skvěle. Daník se absolutně 
ničeho nebál a poslouchal pokyny: měl třeba 
ruku v pěst, protože mladý tříletý Oskar by 
mohl chtít ochutnat jeho prstík… Jinak jsme 
neměli nejmenší pocit nějakého strachu. Vše 
bylo skvělé a v pohodě. Průběh prý není nikdy 
stejný, každá akce je jedinečná. A musím říct, 
že mít takové dva až tři velké papoušky na jed-
né paži je docela posilovna, ti větší váží až kilo 
a půl,“ dodala nadšená návštěvnice.

Blízké setkání s papoušky zpravidla okouzlí 
každého. A je plné vtipných momentů. „Nejvzác-
nější ara jménem Rio nejraději sedí majiteli vzadu 
za opaskem. Nechává se tak nosit a krade mu 
věci z kapes, což nám i předvedl,” líčila naše 
fotografka a pokračovala: „Jiní nám ukázali křídla 
roztažená na povel, kotoul na stromě nebo to, 
jak si hoví na lehátku či se váží na váze. A ně-
kteří mluvili. Při relaxu pak byli v místnosti všichni 
papoušci, přiletěli sami nebo nám je majitelé dali 

na ruce. Hladili jsme je, nosili, fotili a pozorovali.“
„Nakonec si jsme si jako krásnou tečku 

výletu mohli zakoupit fotografie papoušků, 
šperky nebo samotná ptačí pera,“ ukončila 
Petra Stehlíková.

Zajímavosti  
o šeberovských papoušcích
Chovatelé mají celkem 12 dvoukřídlých krasav-
ců. Vidět můžete papoušky druhu ara, kakadu, 
žako a eklektus. Někteří žijí i víc než 80 let. 
V pražském Šeberově jsou však jen nejmladší 
papoušci, když totiž některý z nich projeví 
zájem hnízdit, majitelé mu to umožní a papou-
šek pak žije u dalších chovatelů ve voliérách 
se svým partnerem. Nejstarší je sedmiletý 
ara zelenokřídlý Arny a nejmladší dva žakové 
narození na konci roku 2017.

Největší papoušek světa je ara hyacintový. 
Ten zdejší se jmenuje Oskar a už dva roky 
vystupuje s hercem Václavem Vydrou ve Vino-
hradském divadle. S dalšími čtyřmi papoušky 
hrál Oskar také v nové pohádce Zdeňka Trošky 
Čertoviny.

Papoušci si prý lidi pamatují půl roku i déle. 
Také se na sebe rádi dívají na fotografiích vyle-
pených na zdi. Dokonce se prý poznávají.

! Lucie Hochmalová  Petra Stehlíková

V pražské čtvrti Šeberov stojí 
v jedné ze zahrad rodinný 
domek, kterého byste si při 
procházce nejspíš ani nevšimli. 
Uvnitř vás ale čeká jedinečný 
zážitek: setkání s živými 
papoušky. Pokud máte tyto 
netradiční domácí mazlíčky 
rádi, vypravte se za nimi. 
Papoušci se vám náležitě 
předvedou.

Vstupte 
do ráje 
papoušků

DOBNETTIP

UŽITEČNÉ INFORMACE:
Adresa: Mezi Rybníky 231
149 00 Praha 4 – Šeberov
Telefon: 604 608 777 (denně 9 až 22 hodin)
E-mail: ara-kakadu@email.cz
Webové stránky: www.ara-kakadu.eu
www.ara-kakadu.cz
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Adler–Olsen
SELFIES

369 Kč / 299 Kč

Ladislav Špaček 
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
ETIKETA A ETIKA PRO DĚTI
(KOMPLET 3 KNIHY + 3CD)
649 Kč / 519 Kč

Ladislav Špaček 
ETIKETA – MODERNÍ 
ETIKETA PRO KAŽDÉHO
649 Kč / 519 Kč

Vlastimil Vondruška
PŘEMYSLOVSKÁ 
EPOPEJ 
LUXUSNÍ VYDÁNÍ
1499 Kč/ 1199 Kč

T. Keleová-Vasilková
PŘÍTELKYNĚ

279 Kč / 229 Kč

Jean-Paul Belmondo 
BELMONDO 
O BELMONDOVI
790 Kč / 632 Kč

Jean-Paul Belmondo
MÝCH TISÍC ŽIVOTŮ
299 Kč / 239 Kč

Z. Pohlreich
KULINÁRIUM
499 Kč/ 399 Kč

Roman Vaněk
KUŘE – JEDNODUŠE 
& DOKONALE

299 Kč / 239 Kč

Jan Saudek
DVA
399 Kč / 319 Kč

Lamkovi, L. Štíplová, 
J. Němeček, J. Poborák
PODIVUHODNÉ
PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU

420 Kč / 336 Kč

Nicholas Sparks
ŽIVOT VE DVOU

379 Kč / 309 Kč

Daniel Cole 
HADROVÝ PANÁK
349 Kč / 279 Kč

James Swallow
NOMÁD
399 Kč/ 319 Kč

I. de la Fressange 
S. Gachetová
CO SI DNES VEZMU
NA SEBE?
399 Kč/ 319 Kč

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍna náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

t

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

a další podzimní bestsellery za jarní ceny....

Březen, 

s knihou 

za kamna 

vlezem
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Jazyková škola Channel Crossings je na trhu 
již 25 let a jazykové tábory začala pořádat 
před devíti lety. Několikaleté zkušenosti řadí 
tuto školu k ověřeným pořadatelům táborů, 
do nichž se děti každoročně rády vracejí. Minu-
lé léto se táborů účastnilo na 135 dětí.

Škola hrou
Je třeba vyvrátit mylnou představu rodičů 
o tom, jak jazykové kurzy probíhají. Děti nejsou 
celý den zavřené ve třídě, kde se od rána 
do večera biflují slovíčka. Tím by organizátoři 
docílili pouze toho, že by se děti nudily a na cizí 
jazyky zanevřely. V Channel Crossings přistu-

pují k výuce jazyků hravou formou a na tomto 
principu jsou založeny i dětské tábory.

Děti tráví ve třídě maximálně dvě hodiny den-
ně a pak následuje společný oběd. Odpoledne 
jsou nabita interaktivními workshopy a výlety. 
Děti mají možnost podívat se do kreativní 
dílny Muddum art space, kde mohou ukázat 
svou zručnost. Další plánovanou návštěvou je 
interaktivně-vzdělávací muzeum Trilopark, které 
dokáže zprostředkovat ucelený pohled na his-
torii života na naší planetě. Baví vaše děti sport 
či stavění lega? Také ony si přijdou na své!

V minulosti byly veškeré odpolední aktivity 
vedeny v češtině. Od letošního roku budou pouze 
v cizím jazyce. Tím, že jsou děti vystaveny cizímu 
jazyku v přirozených situacích, jsou postupem 
času schopny v tomto jazyce reagovat zcela 
spontánně a lépe si slovíčka a fráze zapamatovat.

Vybere si každý

Channel Crossings zajišťuje tábory v anglickém 
i německém jazyce pro děti od tří do 15 let. 
Tábory probíhají na již zavedených místech, 
v radotínské a karlínské pobočce Channel  
Crossings. Jazykové škole se letos povedlo 
navázat spolupráci se třemi dalšími školkami 
v Praze a okolí. Nově je možné tábor navštěvo-
vat ve školce Hastrmánek v Radotíně, školce Lví 
Brána v Třebotově a školce Ptáčata v Suchdole.

Více informací o letních příměstských tábo-
rech naleznete na www.chc.cz/primestskytabor.

Vrážská 238, Radotín
Tel.: 210 215 350, www.chc.cz

Jazykový letní tábor děti baví i učí
Může se zdát, že do léta je 
poměrně daleko. Na plánování 
letních aktivit pro děti je však 
nejvyšší čas. Stále oblíbenější 
variantou, kterou rodiče o prázd-
ninách pro své děti volí, je tábor 
zaměřený na výuku cizích ja-
zyků. Pro některé děti se stává 
prvním kontaktem s cizím jazy-
kem, pro jiné děti představuje 
možnost, jak přijít do styku s ci-
zím jazykem i mimo školní rok.
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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Jednou z nejdůležitějších otázek je, jakého psa 
zvolit. Na světě je zhruba 350 uznaných plemen, 
ale také mnoho krásných kříženců, takže si kaž-
dý člověk jistě najde toho pravého přesně podle 
své povahy a životního stylu. Stačí se při výběru 
čtyřnohého společníka jen víc zajímat o povahu 
a temperament. Správným výběrem totiž začíná 
spokojený život obou, psa i jeho páníčka.

Pes do bytu či na zahradu?
Při pořizování psa je důležitým hlediskem, zda 
bude celoročně hlavně v bytě, nebo venku 
na zahradě. Například psovi s hustou srstí by 
nebylo ve vytopeném bytě moc příjemně, naopak 
krátkosrstému psovi, jako je třeba výmarský 
ohař, nebude celoroční pobyt venku vyhovovat, 

pokud mu dostatečně nezateplíte boudu. Velikost 
psa při úvahách, zda má žít venku, nebo uvnitř, 
nehraje roli. I obří plemeno, jako je třeba německá 
doga, se hodí ke sdílení společného prostoru 
uvnitř domu nebo bytu.

Vždy tedy neplatí, že velikost psa 
určuje, zda je vhodný do bytu, 
či ven. Rozhodně však 
na velikosti záleží při výběru 
vhodného krmiva. Někteří vý-
robci dokonce své řady krmiv 
rovnou dělí podle velikosti 
plemene a uzpůsobují tomu 
také obsah jednotlivých slo-
žek. Jiné nároky na složení 
má totiž aktivní teriér nebo 
obrovský bernardýn. Vždy 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE SPRÁVNÝ VÝBĚR PLEMENE 
PODLE VAŠEHO ŽIVOTNÍHO STYLU | 1. část

je dobré probrat vhodnost zvoleného krmení se 
svým veterinářem.

Volný čas s pejskem
Dalším důležitým aspektem při výběru plemene 
je váš způsob trávení volného času. Nedokážete 
si představit svůj život bez sportu, dobrodružství 
a aktivního odpočinku, nebo se raději uvelebíte 
v křesle s dobrou kávou, knihou či filmem? Od-
daným parťákem při lenošení vám bude například 
čivava, mops nebo maltézský psík, rozhodně ale 
zapomeňte na polehávání ve společnosti jack 
russell teriéra či border kolie, kteří jsou bez své 
pravidelné dávky aktivního pohybu nešťastní.

Mezi velké fanoušky pohybu kromě lovec-
kých plemen patří většina teriérů. Samozřejmě 
záleží na charakteristice každého konkrétního 
psa, takže i takový labrador může být, a často 
se jím i stává, milovníkem lenošení. Pokud je 
pejsek méně aktivní, mnohdy u něj dochází 
k přibývání na váze a z toho plynoucím zdravot-
ním komplikacím např. se srdcem nebo klouby. 
Pokud pejskovi nemůžete zajistit víc pohybu, 
než by potřeboval, věnujte alespoň větší pozor-
nost tomu, co mu dáváte do misky. Myslete ale 
na to, že omezením krmiva odebíráte tělu psa 
také potřebné vitaminy a minerály. Po snížení 
množství žrádla může být pes ve stresu a cítit 
se nenasycený. Řešením je sáhnout po variantě 

krmiva light, kdy granule obsahují méně tuku 
a víc vlákniny. www.tervet.cz

Před pořízením pejska je především potřeba si uvědomit, že jde 
o závazek na deset a víc let. Pro psa byste se měli rozhodnout 
pouze v případě, že hledáte věrného přítele na celý život, 
o kterého se budete láskyplně starat, a to i v případě, že bude 
nemocný nebo zraněný. Nepořizujte si ho, pokud víte, že se o něj 
v budoucnu nebudete schopni postarat, v případě, že chcete 
pejska jen proto, že je v módě, nebo jako hračku k dětem. 

Co byste měli zvážit, než si pořídíte psa
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Masopustní tradice v Mokropsech je ale mno-
hem starší. První oslavy lidového svátku sahají 
až do období počátků mokropeského sboru 
dobrovolných hasičů, tedy asi do roku 1902. 
Tehdy se na organizaci masopustů podílely 
kromě hasičů i další spolky. Během oslav pro-
cházel obcí průvod, hrála v něm hudba a tan-
covala mládež – a tak je tomu vlastně i dnes. 

 

Zákaz a obnovení tradice 
Jako mnoho dalších věcí byly i masopusty 
během druhé světové války, a hlavně po roce 
1948 zakázané. Dalších čtyřicet let museli 
lidé chodit jen v prvomájových průvodech. 
Nebylo proto jednoduché tradici masopustů 
v Mokropsech obnovit. „Dalo to spoustu práce 
a přemýšlení. Prohlíželi jsme staré poválečné 
fotografie z doby, než lidový zvyk v Mokrop-
sech zanikl pod tlakem padesátých let. Chtěli 

jsme nové oslavy s vlastní tradicí a maskami, 
které budou jen naše,“ říkají při vzpomínání 
na začátky novodobého masopustu Kateřina 
a Břetislav Slováčkovi. 

To bylo v roce 1988. „Byla jsem na čajíčku 
u Sklenářů a jako každou neděli tam seděl Tomáš 
Pech a pan Novák. Bavili se o tom, že by vůbec 
nebylo špatné, kdyby se v Mokropsech obnovil 
masopust. A já na to, tak my to s Břéťou zahra-
jeme…,“ přidává svou vzpomínku Markéta Nová 
(na titulní straně fotoobjektivem Petry Stehlíkové). 

Všichni zmínění aktéři jsou ještě s Ivanem 
Látalem hlavními tvůrci zdejší novodobé tra-
dice. I díky nim se první masopust konal ještě 
před sametovou revolucí, v únoru 1989. „Teh-
dy nám velice pomohli hasiči v čele s ochot-
nickým bardem Jardou Rybkou. Oslava se vy-
dařila a bylo rozhodnuto,“ dodávají Slováčkovi. 
Divadelní a filmový herec Břetislav Slováček 
napsal scénář a dramaturgii masopustu, etno-
grafka Jelena Látalová masopust fotila a kromě 
toho pekla a zdobila velká perníková srdce, 
která se předávala hospodyním a hospodářům 
na zastávkách. Na pár let se této činnosti ujal 
Ivan Látal a nyní padesátku srdcí a další malá 
srdíčka pro děti peče Alena Číhalová. 

 

Od prvního 
(předlistopadového) 
masopustu dodnes

První masopust nebyl velký. Ale pro Mokropes-
ké znamenal hodně, o čemž svědčí i jeho trvání 
do dnešních dnů. Nebylo žádné pódium jako 
dnes, vše se odehrávalo na zemi. V průvodu šli 
jen tři muzikanti a konala se pouhá čtyři zasta-
vení: na náměstí, u školky, u Žežulků a u stud-
ny. K průvodu se přidalo pár desítek diváků. 

Dneska je mnoho věcí jinak. Ale původní 
duch a myšlenka, aby se lidé sešli a pobavili, 

zůstaly. Během let se do organizace maso-
pustu zapojili noví lidé. Kromě dospělých třeba 
také děti z Mateřské školy Topolská s ředi-
telkou Kateřinou Mandovou, které každý rok 
zdobí původně vánoční strom na Masopustním 
náměstí. Věší na něj ozdoby a obrázky lízátek, 
bonbonů, buřtů, tlačenek, jitrnic, vajec, koláč-
ků, dokonce i piva a masek. 

„Samozřejmě původní děti odrostly a mno-
zí z prvních aktérů již dokonce nejsou mezi 
námi... A proto je úplně nejúžasnější, že se 
našli následovníci a oslava masopustu nezanik-
la. V Masopustním spolku pod záštitou Jany 
Paďoukové a Tomáše Prskavce máme zdatné 
pokračovatele, a tak Mokropeský masopust 
žije. A jak říkávala Jelena Látalová, je to každý 
rok hezčí a hezčí,“ těší manžele Slováčkovy. 

 

Vzpomínky Káti  
a Břetislava Slováčkových 
• Jednou byl tak velký mráz, že si muzikanti mu-

seli prolévat některé nástroje alkoholem, aby 
jim vůbec hrály. Na pódiu byli tenkrát hosty 
Ivan Trojan a jeho budoucí žena Klárka a pivo, 
které měli vypít na ex, jim zamrzalo ve sklenici. 

• Podruhé zas bylo o masopustu takové teplo, 
že večer po obchůzce jsme seděli venku 
před hasičárnou jenom v tričku, a to byl únor. 

• Jednou byla obchůzka až dlouho po Pope-
leční středě a principál Tomáš Pech prosil 
v kostelíčku Pána Boha, aby nám odpustil, 
že jsme dřív nemohli. 

• Na Tomáše Pecha vzpomínáme často 
a s láskou. A také na všechny ty mokropes-
ké lidičky, které dal dohromady a bez nichž 
by masopust nebyl tím naším masopustem. 

• A díky patří Pavlu Kopačkovi, který nikdy 
nechyběl a na něhož bylo vždycky spolehnu-
tí, že dá dohromady skvělou kapelu, s níž byl 
Mokropeský masopust světový.

Nejstarší masopust 
v kraji slaví 
v Mokropsech
Je březen a s ním přišlo období půstu před velikonočními 
svátky, letos obzvlášť brzy. Uplynulý únor nám přinesl 
mnoho masopustních oslav, konaly se skoro v každé 
obci v našem okolí. Ten nejstarší masopust pořádali už 
po třicáté v Mokropsech. 
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Pane Látale, jaká je historie masopustu 
v Mokropsech, kdy se konal ten první? 
První masopust? To nikdo neví, ty přicházely 
jako voda v Berounce od nepaměti. Až totali-
tám se nelíbily, tak nejprve masopust zakázali 
za války a pak po roce 1948. První obnovený 
Mokropeský masopust byl v roce 1989. 

Ten jste uspořádali ještě před 
listopadovou sametovou revolucí. Kdo 
stál u jeho zrodu? 
Při oslavách 900 let Mokropes v létě 1988 
jsme hráli s dětmi takovou féerii, jaké to bylo 
před sto lety. Představení sepsal a nazkoušel 
Břetislav Slováček na podkladu deníku studen-
ta z Mokropes z 19. století. Zasloužilý hasič 
a divadelník Jaroslav Rybka hrál pana učitele 
Kejhu. Představení se vydařilo, a tak jsme 
s mokropeskými sousedy Tomášem Pechem, 
panem Novákem a dalšími vzpomínali na doby, 
kdy se lidé sešli a dovedli se bavit bez televize, 
třeba i o masopustu. Tradice jakási byla, ale 
nikdo si už detaily nepamatoval. Ale hlavně tu 
byla chuť se do něčeho pustit. 

Jaký ten první masopust byl, když ho 
srovnáte se současností? 
I když masopust je ponejvíce zábava dospě-
lých, začali jsme s dětmi, protože dospělí se 
až na výjimky styděli. Před třiceti lety nebylo 
žádné pódium, pár diváků rozhodně nenaplnilo 
náměstí, které se později nazvalo Masopustní. 
Prošli jsme vesnicí, dostali koblihy, děti zpívaly, 
muzikanti byli tři. Abychom nebyli zadrženi pro 
nepovolené shromažďování, zaštítila nás Marie 
Burgetová z kulturního střediska. Přece jen to 
bylo bezprostředně po lednu, kdy se v Praze 
stříkalo do lidí vodními děly. 

 Pocit, že uděláte někomu radost písnič-
kou, tancem, perníkovým srdcem, ten vydržel 
celých třicet let.

Jak vlastně u vás masopusty probíhají 
a kolik se účastní lidí? 
Náš masopust má tři kapitoly. První je před-

stavení ochotníků na Masopustním náměstí, 
pak se děti předvedou v maskách. Druhou je 
obchůzka obcí, kdy se na domluvených zastáv-
kách hraje a tancuje. A třetí kapitola přichází ve-
čer, tou je taneční zábava v restauraci U Králů. 

Neděláme žádné soutěže o masky, snažíme 
se divákům nabídnout takové prostředí, aby se 
sami stali spolutvůrci masopustní atmosféry. 
Diváků přijde dost. Při dobrém počasí čtyři 
až pět stovek. Masopustní lid čítá asi dvacet 
účinkujících a deset muzikantů. Měsíc příprav. 
Večer před masopustem zavoní ve vzduchu 
dobroty, které připravují mokropeské hospo-
dyňky pro pohoštění průvodu.

Stalo se během těch třiceti ročníků něco, 
co vám utkvělo v paměti? Na co rád 
vzpomínáte? 
Dobře se vzpomíná nad fotografiemi, těch 
mám za třicet let několik beden. Stačí dát 
vedle sebe fotografii kluka, který začínal jako 
pětiletý anděl, o pár let později byl Krakono-
šem a nakonec v masce strakatého vodí celý 
průvod. Nebo malá školačka Anička a v jiné 
krabici už její dcera hostí muzikanty v průvodu. 

Jak je vše (čas zvláště) relativní, přijde mi, že 
se masopust koná dvakrát do roka, jak ten čas 
prchá, jako mrcha. Jsem rád, že jsem se dočkal 
dalšího ročníku. Na závěr průvodu máme zasta-
vení u mokropeské kapličky a zvoníme za ty, kteří 
se na nás dívají z masopustního nebe, jak to tu 
vedeme. Snad jsou spokojeni a mají radost.

Co byste masopustu popřál do dalších let? 
Ať se splní slova pana Kludského, aby se neza-
pomnělo na nic, co kdy lidem udělalo radost. 

Aby se vždy našlo dost lidí, kteří věnují svůj 
čas pro radost ostatním, a bylo dost těch, kteří 
jim chtějí naslouchat. 

On masopust sám od sebe „nepřijde“, musí 
se mu pomoci, a to hodně. My s Břetislavem 
Slováčkem přihlížíme a máme radost, že „naše 
dítě“ masopust žije dál, a dokonce mu už 
rostou vousy. ! Lucie Hochmalová

 Ivan Látal, www.mokromasopust.cz

Máme radost, že „naše dítě“ masopust žije dál
Ivan Látal je jedním ze zakladatelů obnoveného 
Mokropeského masopustu

Fotogalerii z 30. ročníku Mokropes-
kého masopustu najdete na webu 
iDOBNET.cz v rubrice Kultura.
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Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O CHODSKÉ KOLÁČE / Co se používá, aby koláče voněly?

PEKAŘSTVÍ 

dvojctihodné koláče
kváskový chléb
výborné rohlíky

Otevřeno: PONDĚLÍ AŽ SOBOTA 
www.kolacovedobroty.cz

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 25. března 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro 3 vylosované luštitele se správnou tajenkou jsou dva chodské koláče pro každého.  
Cenu věnovalo pekařství Koláčové dobroty, Dobřichovice.
Vylosovaný luštitel křížovky z únorového čísla Karel Valšuba, Řevnice, získává voucher na nákup knih v hodnotě 500 Kč  
v knihkupectví LEAMOS, Řevnice.

Tajenka z minulého čísla: Kniha ti sluší.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 3, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček
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DOBNETINZERCE 

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy  nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00  Praha 5 -Radotín
Tel.: 242 438 910
www.femat.cz

NAHLÉDNĚTE
   DO SLEV

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

Untitled-1217   1 20.2.2018   13:52:08



Slavnosti
Morany
24. března 2018
od 13:00 do 18:00

VŠENORY
na louce za nádražím

PROGRAM
NOTIČKY
Představení soutěžních Moran

TANGO JAZZ BAND
Duo Gábina a Katka
JIŘÍ STIVÍN
Vzlet horkovzdušných balonů

MIFUN
Vyhlášení nejkrásnější Morany a odchod k řece

Konec? Až nás to přestane bavit, nebo dojde pivo...

Srdečně zvou Balonklub Karlštejn, DOBNET, z.s. a obec Všenory Změna programu vyhrazena.


