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SOKOL LETY

Přijďte si zahrát stolní tenis pro
radost a zábavu nebo soutěžně
na úrovni okresního přeboru!
Trénink každé úterý v 19:00
v Sokolovně Lety.

RELAXAČNÍ
A UVOLŇOVACÍ TECHNIKY
PRO TĚHOTNÉ

NONA hledá
DO SVÉHO TÝMU POSILU

kde: Wellness Dobřichovice
info: porodní as. Sára Selucká

ASISTENTKU

Kontakt: Pavel Dvořák
tel.: 602 688 264

www.radostvdusi.cz
608 111 391

PRÁCE S DĚTMI 2-4 ROKY
PODMÍNKY:

PRONÁJEM
ZÁMECKÉ VINOTÉKY
v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku. Prostor je ve střední a východní části
sklepení, je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky, posezení a drobného
občerstvení je vypsán na 3 roky a předpokládaný minimální nájem
za rok je 135 000,- Kč. Nabídky se budou posuzovat nejen podle
nabídnuté výše nájmu, ale také podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte na Městském úřadu Dobřichovice,
nebo na tel. čísle 230 234 530, 257 712 182.

Velmi dobrý vztah k dětem, radost z práce s dětmi,
kreativita, trestní bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro práci s dětmi
v MŠ nebo DS výhodou.
Po zkušební době jsme schopni zajistit odbornou
způsobilost pro péči o děti v dětské skupině.

NÁSTUP: DLE DOHODY
Možnost zkráceného úvazku.

V případě zájmu volejte 606 909 348,
nebo pište skolinkanona@ gmail.com

WWW.SKOLINKANONA.CZ

Město Dobřichovice

S NOBLESOU ŽÍT
ZA PRAHOU

VYHLAŠUJE ZÁMĚR
PRODEJE POZEMKU
Jedná se o pozemek v průmyslové zóně, parc. č. 1882/33,
k. ú. Dobřichovice o výměře 1615 m2. Pozemek je na místě bývalé
skládky, takže nemůže být využit k obytným účelům, ale například
k drobné nerušící výrobě ap.
Při výběru kupce bude město posuzovat i záměr využití pozemku,
který zájemce předloží. Bližší informace získáte u tajemníka
Městského úřadu Dobřichovice.
tel.: 230 234 530, 257 712 182

Nabízíme pronájem
párty stanů

Nejenom byt,
ale především
místo pro život

vhodné na svatby, zahradní
párty, koncerty, trhy…
Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.
Zajišťujeme i technickou
produkci – pódium, světla,
zvuk, video projekce.
rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m
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variabilní velkorysé byty

osobitý architektonický

v centru Řevnic

výhodné financování

1+kk – 4+kk
Filip Čáslava
tel.: 777 725 566
www.techproduction.cz
www.svatebnistany.cz

25 min. do centra Prahy

projekt

včetně poradenství

702 170 526, www.corsopodlipami.cz
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Dobřichovičtí
divadelníci si zahrají
v Hronově!

D

obřichovická divadelní společnost (DDS)
získala největší úspěch na poli amatérského divadla! S hrou Peklo v hotelu
Westminster se 11. srpna představí na 88.
ročníku divadelního festivalu Jiráskův Hronov.
„Je to neskutečné, pořád tomu nemůžu
uvěřit,“ napsal režisér Pekla a zároveň principál
Petr Říha, když zjistil, že jeho soubor si zahraje
v Hronově. A je to opravdu pocta, Jiráskův
Hronov je celostátní přehlídka amatérského
divadla s mezinárodní účastí, kam se DDS
dostala díky doporučení z celostátní přehlídky
amatérského divadla Piknik Volyně. Ve Volyni
se DDS představila na začátku července a byla
také úspěšná: inscenace Peklo v hotelu Westminster tu získala čestné uznání a Jan Seidel
s Jiřím Šafránkem ceny za herecké výkony.
DDS ovšem nedávno představila i no-

Archiv souboru

vou hru: na červencových Dobřichovických
divadelních slavnostech mohli diváci osmkrát
zhlédnout představení Nerušit, prosím! aneb
Dvouplošník v hotelu Westminster. Sestřih
z představení najdete na webu iDobnet.cz
v rubrice Videa.
Kromě toho vydala společnost ke svým

letošním 10. narozeninám kalendář a výroční
almanach, který si zájemci mohou zakoupit
na webu Divadlodds.cz nebo na všech dalších
představeních souboru.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Hasiči nabádají: Zahořte láskou k Hasofestu
Tak lákají na svou již tradiční akci dobrovolní hasiči z Hlásné Třebaně. V pořadí již dvanáctý ročník
hasičsko-hudebního festivalu se uskuteční 11. srpna od 14:30 u dolního třebaňského jezu. Zábavou se rozhodně šetřit nebude. Čekejte ukázku techniky i profesionálního zásahu dobrovolných
hasičů, parádní program pro děti i větší návštěvníky. Příjemné odpoledne, strávené ve stínu stromů, na břehu i hladině Berounky doplní vystoupení kapel Jamaron, Maniac, Odečet plynu, Nástroj
snahy. Nejen žízeň budete moci zchladit nápojem v hasičském cisternabaru.

Černošice ožijí poutí
Mariánská pouť se v Černošicích v Komenského ulici a před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie uskuteční 11. a 12. srpna. Kromě pouťových atrakcí a občerstvení na všechny čeká
i bohatý hudební a divadelní program. Několik
pohádek pro děti vystřídá na pódiu spousta
kapel, např. Acoustic Noise Band, Wytratějs,
Petra Börnerová trio, Jazz Elements a další.
Malí návštěvníci si další pouťové atrakce užijí
také ve Sportparku u Berounky. V komunitním
centru MaNa naproti kostelu bude po oba dny
otevřena výstava na téma historie spolkového
života v Černošicích, kterou pořádá Černošická společnost letopisecká. Nedělní program
zakončí koncert Černošické komorní filharmonie v kostele.

Den pro současnou
českou poezii
Alena Šustrová

Postřižiny naposledy
v Mníšku
Derniéru muzikálu Postřižiny v nastudování
profesionálních i amatérských herců od Berounky uvidí diváci na zámku v Mníšku pod
Brdy. Poslední představení se bude konat
v pátek 10. srpna od 20 hodin. Maryška se
naposledy vykoupe v sudu, De Giorgi ještě
jednou skočí z komína do plachty, těšit se
můžete i na svérázný příjezd hasičů s dobovou
stříkačkou. V hlavních rolích uvidíte Karla Krále,
Ondřeje Bábora, Adélu Červenkovou, Petra
Jančaříka a další.

Zámecký park ve Všenorech a místní
knihovna ožijí poezií. V sobotu 1. září se
zde koná akce s názvem Novšery Všeryno
Rynovše. Jak uvádí organizátoři: „Česká
poezie našich dnů je nepřehlédnutelná. Má
své čtenáře a posluchače a tomu, jakým
způsobem vypovídá o světě, v němž žijeme,
se vůbec nic nepodobá. Spisovatel, překladatel a dramaturg kavárny Fra Petr Borkovec
představuje ve Všenorech několik současných
výrazných básníků. Spíše mladších. A velice
různorodých!“ Setkání začíná ve 12 a potrvá
do 19 hodin. Zúčastní se ho Jitka N. Srbová,
Jonáš Hájek, Milan Děžinský, Jakub Řehák,
Petr Borkovec, Jan Šulc, Lukáš Kliment
a Beata Hlavenková.

Dobřichovičtí zaútočí
na vlastní rekord
Také vy se můžete pokusit překonat loňský
rekord v počtu účastníků na jednom pikniku
u dobřichovické lávky, a to těsně po prázdninách
opět v Dobřichovicích. Tamní agentura GEI-ŠA
chystá na víkend 8. a 9. září opakování této
pohodové recesisticko-společenské akce, znovu
pod dohledem Agentury Dobrý den z Pelhřimova. „Není ještě přesně rozhodnuto, zda to propukne v sobotu, nebo v neděli. Oba dny mají svá
pro a proti, a pokud máte zájem do rozhodování
o dni zasáhnout, pošlete sms na 605 231 332
nebo e-mail na jiri.geissler@aukcredit.cz se svým
názorem,“ nabádá zájemce jeden z organizátorů
Jiří Geissler. Věří, že by se loňský rekord 499
piknikujících osob se 158 koši měl třást, neboť
tehdy účastníkům nepřálo počasí.

Hravě zdravě bude
v latinskoamerickém stylu
Řevnický rodinný festival Hravě zdravě se
na zdejším náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
uskuteční v sobotu 8. 9. od 11 do 19 hodin. Organizátoři věří, že všichni cestovatelé, dobrodruzi a další prázdninoví nadšenci již budou zpátky
ve svých domovech a velkolepou akci nabízející
nejen gastro speciality, ale i hudební, sportovní či
taneční vystoupení si nenechají ujít. Letošní téma
festivalu je zaměřeno na Latinskou Ameriku. Ani
na čtvrtém ročníku nebude chybět rodinná hra,
při níž soutěžící projdou i odlehlejšími částmi
Řevnic a budou přitom plnit různé úkoly.
www.idobnet.cz
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ZAJÍMAVOSTI Z LETNÍCH KIN

Řevnické filmové soboty
Pod širým nebem je možné sledovat filmová
představení v Řevnicích, kde se letos znovu
promítá na dvou místech: na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad a Za Vodou. Srpnová
promítání se konají vždy v pátek: 10. srpna
je to film Paterson, o týden později je nově
zařazen dokument – Plastic Ocean. Poslední
páteční představení se uskuteční na plácku
Za Vodou 24. 8., kdy diváci zhlédnou film
Tátova volha, který doplní ještě sobotní produkce snímku Největší showman. Promítá se
od 21 hodin. Poslední dva snímky, uváděné
ve spolupráci se spolkem Za Vodou na tamním plácku, začínají ve 20:30. Vstupné je
dobrovolné.

Letní kino v Černošicích
Šestý ročník letního kina v Černošicích proběhne v termínu 30. srpna až 2. září. Na čtyři
letní večery na konec prázdnin se Park Berounka pod černošickým nádražím promění
v openairový kinosál. Letošní program nabízí
pohádkový čtvrtek s Fimfárem Jana Wericha,
historicko-dramatický pátek i sobotu s filmy
Milada a Anthropoid a v neděli pak udělá
všem divákům radost kultovní česká prvorepubliková komedie Hej rup!. Vstup na promítání je zdarma, začátek vždy ve 21:00.

Keltská svatba a jiné
vzpomínky
Tak se jmenuje výstava v Galerii zámku Svinaře. Až do konce září si zde můžete prohlédnout
desítky děl od našich předních umělců. K vidění jsou sochy, plastiky, obrazy a další umělecká
díla. V rámci akce proběhne v sobotu 4. srpna
od 14 hodin slavnostní vernisáž a zároveň
oslava keltského svátku Lughnasadh. Celé
odpoledne budou probíhat nejrůznější výtvarné
workshopy, přednášky k historii osídlení této
lokality, autorské čtení, komentované přednášky k výstavě a výtvarný program pro děti.
Od začátku července je na zámku nově otevřeno i bistro a kavárna, a tak se návštěvníci
mohou po zhlédnutí výstavy občerstvit a také
se projít a odpočinout si v zámeckém parku.
Veškeré informace, včetně otevírací doby,
najdete na webu zámku Svinare.com.

Archiv organizátora
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Letní kino Černošice

Okupaci 1968 připomene dokument
Film ukrajinské režisérky Anny Kryvenko Můj neznámý vojín promítne řevnické letní kino na náměstí 21. srpna v den 50. výročí okupace. Dokumentární snímek se právě dokončuje a bude
mít premiéru 17. srpna na střeše Lucerny. Prostřednictvím známých i dosud nikdy nezveřejněných archivních materiálů z celé Evropy i Ruska vypráví film rodinný příběh Anny Kryvenko
o tom, jak vysoká politika ničí životy obyčejných lidí. Teprve před pár lety totiž režisérka objevila
rodinné tajemství svého prastrýce, který jako sovětský voják z Ukrajiny okupoval Československo v roce 1968.

Středočeskou záchranku dočasně vede její náměstek
Dlouholetý ředitel Záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek rezignoval 20. července na svou funkci. Rada Středočeského kraje vzala 23. července jeho rezignaci k 1. srpnu
2018 na vědomí a řízením této příspěvkové organizace pověřila do doby ukončení výběrového
řízení a následného jmenování nového ředitele Ing. Jaromíra Bureše, ekonomického náměstka
záchranky. Houdek odstoupil kvůli vyšetřování kauzy David Rath, v níž také figuruje. „Nechci
středočeskou záchrannou službu a vedení kraje vystavovat mediálnímu tlaku, protože se jedná
o velmi sledovanou kauzu. Jsem přesvědčen o své nevině a o tom, že očistím své jméno. Nikdy
a nikým mi nebylo vytknuto žádné manažerské pochybení kromě zmíněného trestního stíhání,
nyní ve stadiu po podání žaloby,“ napsal v dopise hejtmance Houdek.

V Mníšku je
zavřený most

Hydrometeorologové
varují před požáry

Most přes Bojovský potok v Mníšku pod Brdy v Řevnické ulici, který
spravuje Středočeský kraj, je v havarijním stavu. Majitel proto rozhodl
o jeho uzavření.
Jde o most mezi sběrným
dvorem a Billou v ulici Řevnická,
která je zkratkou vedoucí z centra
Mníšku směrem na Řevnice. Poté,
co krajský úřad provedl předběžný statický průzkum, rozhodl, že
z havarijních důvodů most uzavře
pro veškerou nákladní i osobní dopravu, a to až do doby, kdy most
staticky zajistí.
Veškerá doprava na staré sídliště
a Stříbrnou Lhotu, včetně autobusové, je tak až do odvolání vedena
přes ulice Pražská, Dobříšská,
Skalecká a Lhotecká. Současně je
dočasně zrušena zastávka U Hřiště
(ulice Lhotecká).

Až do odvolání platí v celém
Středočeském kraji výstraha
nebezpečí požárů, kterou vydal
23. července Český hydrometeorologický ústav. Varování je platné
během období nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související
s nebezpečím vzniku požárů. Lidé
by se tak měli vyhnout aktivitám,
které by mohly vyvolat požár.
V lesích, ale i jinde v přírodě se
nesmí rozdělávat oheň, nelze vypalovat trávu, odhazovat
cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče
a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by obyvatelé měli
dbát na úsporné hospodaření s vodou a omezit například
zalévání.
Odborníci na počasí upozorňují i na vysoké letní teploty,
které by měly v České republice vydržet téměř celý srpen.
Ze strany obcí jsou lidé vyzýváni k šetření pitnou vodou.
Zákazy platí například pro napouštění bazénů, mytí aut či
zalévání zeleně.

DOBNETINZERCE

Spolek Náruč a rodinné centrum Leťánek za podpory města ŘEVNICE pořádají

v sobotu 8. září od 11 hodin
nám. Krále Jiřího z Poděbrad

ŘEVNICE
Den bez aut

Bohatý
zábavný
program

Největší trh
na řevnickém
náměstí
Rodinná
hra

Živá kapela
Gastronomické
zážitky
Prezentace
místních
organizací
a kroužku

Příchuť
Latinské
Ameriky

Vstup zdarma. Sledujte událost na FB Hravě a zdravě.
www.idobnet.cz

5

DOBNETTÉMA

Včel ubývá,
ale v našem
okolí je jich dost
Na Zemi žije mnoho druhů živočichů
a z nich dvě třetiny tvoří hmyz. Ten
ovšem podle vědců vymírá. A týká
se to i včel, jejichž počet ubývá kvůli
pesticidům, nemocem i klimatickým
změnám. Svět bez včel a dalšího
hmyzu by však vůbec nemohl
fungovat tak jako teď.

N

utno říct, že ač jsou včely malí tvorové, které možná ani nevnímáme, bez
nich by to prostě nešlo. Na zahradě by
nám neplodily stromy, nerozmnožovaly by se
květiny, pole by nedávala úrodu. V celé Evropě
totiž závisí na opylení včelami 84 procent druhů
rostlin. Snad tedy nedojde na nejhorší scénáře
a včely hned tak nevyhynou.

Naše okolí
Dobrou zprávou je, že v našem okolí je včel
a včelařů dost. „Středočeský kraj je včelařsky
nejintenzivněji využívaný, takže lze předpokládat, že budeme mít vyšší počet sousedů,” říká
Milan Jeništa, včelař z Karlíka. Sám chová včely
již řadu let a v současnosti má okolo sta včelstev. „Impulsem pro chov včel byla na začátku
zvědavost a poté zábava. A co je na včelaření
nejtěžší? Získávání zkušeností. Každá je těžce
nabytá nezdary a časem,” dodává Jeništa.
O časové náročnosti tohoto koníčku mluví
i řada dalších chovatelů. S včelami je mnoho
práce každý rok hlavně od dubna do srpna,
což ví také Miroslav Jelínek z Řevnic: „U včel
dělám každý víkend, dokonce jsem kvůli tomu
přestal jezdit na ryby, v květnu a červnu si
nemůžu dovolit odjet.“

OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz
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Český svaz včelařů
Každý, kdo se chce věnovat včelám, se může
přihlásit do Českého svazu včelařů, z. s.,
není to ale povinnost. Povinností začínajícího
včelaře je naopak registrace u Českomoravské
společnosti chovatelů, protože včely jsou zařazeny mezi hospodářská zvířata, a dále nahlášení stanoviště včelstev na obecní úřad podle
příslušného místa chovu. Na svaz chovatelů
se také hlásí počty chovaných včelstev a pro
každé stanoviště je nutné vést si registr.

Český svaz včelařů se dělí na okresní a dále
na základní organizace, které byly ustanoveny zhruba před 60 lety ze všech spolků
včelařů. V našem regionu najdeme OO a ZO
ČSV Beroun, ZO ČSV Dobřichovice, ZO ČSV
Mníšek pod Brdy, ZO ČSV Černošice, ZO ČSV
Řevnice a ZO ČSV Liteň.

Dlouholetá tradice
Včelařství má v našem regionu dlouhou tradici, například v Dobřichovicích existuje spolek
včelařů už od roku 1912. Dnes sem patří kromě
Dobřichovic také včelaři z Letů, Karlíka, Černolic
a Všenor, kterých je celkem 45 a mají na starost
kolem 300 včelstev. V Řevnicích jsou včelaři
od roku 1937 a nyní mají 19 členů a 130 včelstev.
ZO ČSV Černošice vznikla v roce 1914 a má své
členy v obcích Černošice, Mokropsy, Solopisky,
Vonoklasy, Třebotov, Kosoř a Roblín. Liteňská
organizace sdružuje chovatele z obcí Liteň,
Korno, Měňany, Svinaře, Zadní a Hlásná Třebaň
a Skuhrov. Pod organizaci v Mníšku pod Brdy
patří kromě Mníšku také Bojov, Čisovice, Jíloviště,
Klínec, Kytín, Chouzavá, Líšnice u Prahy, Malá Lečice, Rymaně, Řitka, Senešnice, Stříbrná Lhota,
Trnová u Jíloviště a Záhořany, tady mají v evidenci
kolem 850 včelstev, což je opravdu hodně.

ZOOPARK KARLŠTEJN
Bílí lvi, tygři, zebry, opice a jiná exotická zvěř

OTEVŘENO DENNĚ: červen – září 10:00 – 18:00
Vlakem CityElefant z Prahy nebo Berouna každých 30 min
Z nádraží Karlštejn 560 m • Obří nafukovací skluzavka Jungle
Občerstvení v kiosku U Bílého lva • Parkování za poplatek v areálu Zooparku
www.zoopark-karlstejn.cz

N OV ě
OTEVřENO

inzerce

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

Mezi včelaři v našem regionu převažuje spíš
starší generace, ale poslední dobou přibývají
i mladší. „Starší lidé jistě mají víc času včelám
se věnovat, ale zájem mladších ročníků
v dnešní době roste. Odpovídá to současným
trendům a péči mladých o své okolí a udržitelné zdroje,” říká Milan Jeništa. To potvrzují informace z webu včelařů z Dobřichovic: „Řada
včelařských spolků si naříká na stárnutí členů
a nedostatek mladších, kteří by je nahradili.
U nás tento problém zatím nemáme. Samozřejmě je mezi námi řada těch, kteří včelaří již
hodně let a patří mezi pamětníky, přicházejí
však také mladí zájemci.” Což jsou určitě další
dobré zprávy.

DOBNETTÉMA

Víte, že:

• Včelstvo má v létě kolem 50 000 včel, mat-

• Z jednoho úlu se průměrně získá 30–35 kg

• Včela se líhne 21 dní, matka 16 dní

ka denně naklade až 2 000 nových vajíček.

medu, před 30 lety to ale bývalo i 90 kg!

• Včely létají většinou do 2 kilometrů.

Pokud ale letí za řepkou, která jim hodně
voní, doletí i kolem 5 kilometrů.

(v mateří kašičce je výživa, a navíc ji krmí
ostatní včely) a trubec 24 dní.

• Po vylíhnutí jsou včely asi 14 dní v úlu,
říká se jim mladušky, pak začíná
první prolet před úlem a teprve
poté začnou nosit nektar a pyl.

slábne a uhyne. Nebezpečné pro včely jsou
také různé virózy, nosematóza nebo zavíječ
voskový.

CO TVOŘÍ ÚL
• VARROA DNO – bílá podložka, na kterou

padají kleštíci, díky tomu se dá kontrolovat
stav varroázy.

• NÁSTAVEK – většinou plodiště, mohou

být dva nástavky, mají různé rozměry,
nejznámější je 39 x 24 cm, pak jsou menší
medníkové o rozměru 39 x 17 cm, v každém
nástavku je 11 rámků.

• V každém včelstvu je jedna matka a ně-

kolik desítek trubců. Matky se značí barevnými tečkami na hřbetě, každý rok jinou
barvou. Většina včelařů ale matky neznačí.

• Včely mají pět očí a šest nohou.
VČELÍ NEMOCI

• Včela průměrně žije zhruba měsíc,

při dobré snůšce (hlavně když kvete řepka)
může žít jen 14 dnů, udře se.
Dlouhověká (tzv. zimní) včela žije
3–4 měsíce. Matka se dožívá 2–3 let.

• Včela za svůj život přinese do úlu v průměru
7 gramů nektaru.

Nejnebezpečnější nemocí včel je varroáza
neboli kleštíkovitost. Parazit Varroa destructor
(kleštík včelí) pochází z Asie a je asi 1,2 mm
dlouhý. Přisaje se na housenky, které pak vysává, je to vlastně včelí klíště. Každý včelař má
povinnost tuto nemoc léčit, používá se formidol
neboli kyselina mravenčí, gabonové pásky,
varidol a aerosol.
Dalším onemocněním je mor včelího plodu,
jehož původcem je bakterie Paenibacillus
larvae. Ta žije ve střevě larvy a zahubí ji. Pokud
včelař nezačne situaci řešit, včelstvo postupně

• MEDNÍK se odděluje mateří mřížkou, to je

kvůli tomu, aby ho matka nezakladla a zůstal
čistý pro med.

• KRMÍTKO, VÍKO.

úklid
vaření
žehlení
nakupování
t +420 604 464 497
e prace.kotalova@gmail.com

PRODEJ 2 POZEMKŮ
Město Řevnice
nabízí k prodeji formou veřejného výběrového řízení
obálkovou metodou:
• pozemek parc. č. 1463/2 o výměře 2731 m2 v k. ú. Řevnice,
• pozemek parc. č. 1463/4 o výměře 2661 m2 v k. ú. Řevnice.
Pozemky jsou určené k zástavbě.
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.revnice.cz (úřední deska).
Uzávěrka nabídek: pondělí 10. září 2018 v 17:00 hod.

inzerce

Jana

práce Kotalová
v domácnosti

směnárna
bez poplatků

otevřeno:
PO – SO
9:30 – 12:00
12:30 – 18:00 hod.
pobočka: OC LETY
u Dobřichovic
Pražská 559, Lety

774 308 601
www.idobnet.cz
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Včelařina se nikdy
nedá úplně naučit
Když vejdete na zahradu k předsedovi MO ČSV Řevnice
Miroslavu Jelínkovi, ocitnete se v příjemné oáze plné zeleně
a zurčení vody. Je tady rybník s rybami, vzrostlé stromy
a všude plno zelených i kvetoucích rostlin. A také úly.
Míro, jak dlouho se věnuješ včelaření?
Šestým rokem. Syn je truhlář, od něj jsem
dostal k padesátinám včelín, a to už jsem včely
chvíli měl. Syn mi pak udělal i přístřešek.

ale protože mám obchod, kde prodávám i včelařské potřeby, a navíc je velký zájem o med,
včely jsem rozšiřoval, abych byl soběstačný.
Kolik tedy chováš včelstev?
Každý rok nějaká přibyla, teď jich mám třicet.
Máš nějaké plány na rozšíření?
Už ne, nemám prostory, a vlastně ani čas
a sílu.
Je něco, co se musí člověk naučit, než si
pořídí včely?
Určitě, každému zájemci bych doporučil jít
k nějakému zkušenému včelaři, učit se od něj
třeba půl roku, aby všechno okoukl, zjistil, že
není alergik a včely mu vůbec nevadí. Když
se poprvé otevře úl a najednou vyletí všechny
včely, je to zvláštní pocit. Spousta lidí zjistí teprve po pořízení včel, že mu vadí hučení a takový
ten strach ze včel. Nejlepší je vyzkoušet si to
a pak teprve pořizovat úly. Dnes je bohužel
dost lidí, kteří si informace nastudují na internetu, vrhnou se do včel a pak přijdou na to, že
jsou třeba silně alergičtí. A zase se jich zbavují.

Proč ses tehdy rozhodl, že se chceš
věnovat včelaření?
Spekuloval jsem o tom už ve třiceti letech,
jenže jsem měl pořád nějakou práci, stavěl
jsem, vylepšoval zahradu, vždy bylo co dělat.
A když už jsem měl všechno hotové a seděl
jsem na zahradě u rybníka, říkal jsem si: něco
by to ještě chtělo. Jsem hyperaktivní člověk
a stále musím něco dělat. Tak jsem si pořídil
včely. Myslel jsem, že budu mít tak pět včelstev,

Ty ses taky u někoho učil?
Jistě, chodil jsem k paní doktorce Peškové,
u ní jsem se učil, pak u pana Vitouše, který
toho ví o včelách opravdu hodně. A když jsem
si byl jistý, že mě to strašně baví a nejsem
alergický, pustil jsem se do toho. Ale bylo to
skoro po roce.
Co je potřeba si nejdřív pořídit a zjistit?
Především je nutné mít na včely prostor. A samozřejmě se musí pořídit úly, nějaké jednoduché vybavení a oddělky – dnes jsou mezi námi
včelaři, kteří se živí chovem matek a oddělky.

Znám jednoho šikovného včelaře na Šumavě,
kam jezdím, vím, že má hodné včely, které sedí
na rámcích, od něj bereme oddělky, protože
jeho včely jsou mírné. Začínající včelař by měl
vědět, jaké včely jsou v jeho okolí. Když mám
mírné včely, ale na shromaždiště přiletí trubec
z bodavého včelstva a oplodní matku z mého
včelstva, mám zase bodavé včely, a to nechci.
Chci, aby se mých včel lidé nebáli, aby kolem
nich mohly chodit děti. Bohužel tady u nás
máme na jeden kilometr čtvereční přes dvacet
včelařů se 130 včelstvy, takže se jenom snažím.
Stačí si na začátku pořídit jedno včelstvo?
To není dobré, ideální je mít pro začátek dvě až
tři včelstva, kdyby byl jeden úl slabší, může se
posílit z druhého.
Je dobré se předtím, než začnu včelařit,
informovat, kolik je v okolí včelařů,
a podle toho úly umístit?
Každý chce mít úly co nejblíž, aby za nimi nemusel jezdit. Ale jsou i včelaři, kteří mají úly různě
po okolí a jezdí za nimi. A je pravda, že není dobré, když přibývá hodně včelařů na jednom místě,
protože stromy všude ubývají, moc se kácí, třeba
v Řevnicích vykáceli kolem dráhy všechny akáty.
Navíc se všude stříká a prořezává, mnoho lidí
mění kvetoucí stromy na okrasné zahrady s jehličnany, z toho včelka skoro nic nemá.

inzerce

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
/ POKLADNÍ
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HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety
602 947 309
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A už se připravují na zimu?
Ano. Matka rodí dlouhověké včely, které vydrží
tři až čtyři měsíce, říká se jim zimní včely, musí
přežít zimu. Letní včela žije tak měsíc, protože
se udře, když sbírá pyl a nektar, zimní včely jen
hřejí plod a krmí matku, a tak vydrží déle.
To je zajímavé, v úlu má každá
včela svou úlohu. Proč to tak je?
To nikdo přesně neví, prostě to tak je zařízené,
včely mají chytrý systém, je to geneticky podložené a funguje to. Genetika je u včel vůbec zajímavá, třeba když má včelař rojivou matku, včely
se mu každý rok vyrojí, když matku nevymění.

I kvůli tomu teď mají včely
méně medu než dřív?
Jistě, je čím dál méně potravy. Dneska se
z jednoho úlu dá vytěžit přibližně třicet pětatřicet kilo medu. Kdysi v Řevnicích bývalo
i 90 kilo medu z včelstva, ale ty doby jsou pryč.
To vím od starých včelařů.
A jaký byl pro včelaře letošní rok?
Strašně rychlý, vše přišlo brzy, kvetlo všechno
najednou a včelky nebyly ještě v plné síle, takže
jsme si mysleli, že budeme stáčet med jednou
nebo dvakrát. Nakonec to ale dopadlo dobře,
brali jsme třikrát a velice kvalitní med. Je v něm
cítit lípa, akát, také květového medu bylo hodně.
Nakonec byl dobrý rok, aspoň pro mě osobně.
Včely jsou asi dost náročné
na čas, nebo ne?
Jsou. Pro včelaře začíná práce od dubna, kdy
se mění nástavky, začátkem května se dávají
medníky, aby včely začaly nosit, přidávají se
mezistěny, mezitím se musí vytáčet med, čistit
úly, je s tím hodně práce až tak do srpna.
A čím víc úlů, tím víc práce. Teď už máme med
stočený, protože snůška skončila, pokračuje
doba léčení, např. formidolem nebo gabonovými pásky, a včely se přikrmují roztokem cukru,
protože teď nemají kde brát. Pylu mají dost, ale
nemají nektar.

Kolik času včelám věnuješ?
Od dubna do srpna strašně moc, je to časově náročný koníček, každý víkend dělám
u včel. Dokonce jsem kvůli tomu přestal jezdit
i na ryby, kam jsem vyrážel vždycky na přelomu května a června, ale v této době nemůžu
jet pryč. Když jsem měl méně včelstev a riskl
jsem si na deset dnů odjet, tak mi tady včely
visely po stromech. Bohužel květen a červen je
období, kdy je nejvíc práce a včely jsou hodně
aktivní, takže se musí zaměstnat, aby neměly
rojivou náladu. Teď vlastně řeším včely i na dovolené v Chorvatsku, kam jezdím ke kamarádovi včelaři učit značit matky. Předtím jsem se
bál matku vzít, abych jí neublížil. Vše se musí
vyzkoušet, nedá se to nastudovat z knížek.
Pořád se něco učím.
Takže tě včely dokážou ještě překvapit?
Často. Včelařina se nikdy nedá naučit, pokaždé je to jinak, něco se mění, a když si myslíš,

že letos to máš nějak dobře dané, najednou
přijdeš a vše je úplně jinak. Když někdo řekne,
že ví o včelách všechno, tak je to špatně.
Co je na včelaření nejtěžší?
Když nepočítám čas a energii, je to i fyzicky
náročná práce, vyndávají se plné rámky, vytáčí
se med, tahají nádoby s krmením… Ale domácí med je krásný, dobrý a zdravý.
Téma připravila: Lucie Hochmalová
Lucie Hochmalová,
archiv Milana Jeništy a IPC

Letošní rok byl náročný

V

čelaři říkají, že každý rok s včelami je jiný. Ten letošní byl prý atypický a náročný – jaro
přišlo pozdě a léto zase brzy. „Letošní rok byl složitý, bylo krátké jaro a následovalo
velmi suché léto, což pro včelaření není dobré,” vysvětluje Milan Jeništa.

I proto letos skončila snůška téměř o měsíc dřív, než jsou včelaři zvyklí. Nyní už jsou tedy
v plném proudu přípravy na zimu, které musí vždy začít ihned po posledním medobraní.
„V současnosti je třeba včelám poskytnout dostatek krmení, aby si vytvořily zásoby pro zimní
období, a provést všechna potřebná léčebná opatření. Přes zimu se pak každý včelař připravuje na následující rok, aby vše běželo hladce,” doplňuje zkušený včelař Jeništa.
Kromě krmení by nyní měli mít všichni včelaři úly ošetřené formidolem neboli kyselinou mravenčí, gabonovými pásky nebo varidolem. V podzimních a zimních měsících se pak praktikuje
ještě postřik aerosolem.

inzerce

SQUASH

Z důvodu rekonstrukce bude Fitcentrum
od 27. 8. do 9. 9. 2018 zavřené.
POSILOVNA

Těšíme se na Vás po rekonstrukci v září,
v novém kabátu.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31

!

Olympia Fitness • www.olympia-wellness.cz
www.idobnet.cz
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Na housle hrála na pláži,
v pralese i v Carnegie Hall
Navštívit koncert houslistky Barbory Kolářové z Řevnic měli
posluchači možnost již v šesti desítkách zemí po celém
světě. Hrála s Českou i Malajsijskou filharmonií, na lodi plující
Pacifikem i jako sólistka ve věhlasné newyorské Carnegie
Hall. Před několika týdny vystoupila coby první primáška
na výročním koncertu Notiček v řevnickém Lesním divadle.
Teď je sympatická, usměvavá a pohodová brunetka zpátky
za velkou louží, kde chystá velký festival.
Jak hodnotíš oslavy dvaceti let Notiček?
Bylo to super, hodně emocionální. Bylo krásné
si připomenout celých dvacet let v obklopení
kamarádů a rodiny. Moc se mi to líbilo. I proto,
že jsem byla měsíc v Čechách.

devět. Ale oficiální začátek je uváděn od roku
1998. Takže v deseti.
V čem to bylo jiné? Většinou děti v tomhle
věku lidová muzika moc nebere.
Mě to strašně bavilo, už předtím jsem hrála v lidové muzice v Praze. Pak máma založila Notičky. Bavilo mě, že můžeme hrát i zpívat a nic
se nedělá z toho, když se něco nepovede.
Pak jsi studovala na konzervatoři
a kde dál?
Ještě během konzervatoře jsem byla rok
v Michiganu na univerzitě. Přitom jsem udělala
zkoušky na Curtis Institute of Music, kam jsem
přešla z Michiganu po ukončení studií na plzeňské konzervatoři. Po studiu ve Filadelfii,
kde jsem byla pět let, jsem šla na další tři roky
na Yale School of Music.
Od kolika let jsi tedy z domova?
Vlastně od patnácti, protože jsem studovala
v Plzni. Od čtrnácti vždy v létě jsem jezdila
do Ameriky na hudební kurzy do Meadowmount School of Music. V sedmnácti jsem se
do USA přestěhovala natrvalo. Před čtyřmi lety
jsem začala cestovat všude po světě.

Vybavíš si, kdy jsi poprvé
držela housle v ruce?
Pamatuji si to přesně. Když mi byly čtyři roky,
napsala jsem si o housle Ježíškovi. Byla jsem
pak nadšená, když mi je skutečně přinesl.
A hned jsi začala hrát?
Jenom občas, pravidelně cvičit a docházet
na hodiny jsem začala až v šesti. Chodila jsem
nejdřív do hudebky v Řevnicích, kde mě učil Milan Cvanciger. Pak jsem začala jezdit do Prahy.
Housle nejsou lehký nástroj a většinu dětí
odradí, že první tóny nejsou moc libozvučné. Měla jsi to taky tak?
Ze začátku ani ne. Spíš později, když jsem byla
na konzervatoři a někdy mi přišlo, že to nezní
tak hezky, nebo mi nešlo udělat tón a zahrát
technicky přesně, co jsem chtěla.
Kdy ses stala primáškou Notiček?
Začínali jsme na podzim 1997, kdy mně bylo
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Kolik zemí už jsi navštívila?
Teď cestuji opravu hodně. Navštívila jsem
na šest desítek zemí na různých kontinentech.
Nehrála jsem třeba ještě v Africe a Austrálii,
ve které bych ale měla koncertovat příští rok.
Na kterou zemi ráda vzpomínáš a proč?
Mně se líbí všechny. Chci vidět, jak se kde žije,
i když to není místo, kam by každý jel. Fascinuje mě, že jsou ty země tak rozdílné…
Máš teď vůbec někde svůj domov?
Asi nikde. Všechny věci mám na půdě v Americe, schované v domě kamaráda a kolegy,
s nímž pořádáme festival. Když jedu na celý
rok pryč, vezmu jen dva kufry. Vracím se
o prázdninách právě kvůli našemu festivalu.
O jaký jde festival?
Lake George Music Festival. Založili jsme ho
před osmi lety. Je určený pro mladé umělce,
kteří mají svůj názor na hudbu a mohou tím
pádem do zkoušek přinést spoustu nápadů.
Na dva týdny v srpnu k nám zveme sedmdesát
muzikantů z celého světa. Platíme jim část lete-

Kdo je Barbora
Kolářová?
• Barbora pochází z hudební rodiny.
• Několik let působila jako primáška lidové
muziky Notičky v Řevnicích.
• Je spoluzakladatelkou a uměleckou ředitelkou
festivalu Lake George Music.
• Zvítězila v mnoha mezinárodních houslových
soutěžích, například v New Yorku, Salcburku.
Vyhrála i mezinárodní soutěž Remember
Enescu v Bukurešti, Telemann v Polsku aj.
• V letech 2013 až 2016 vystupovala jako host
s Českou filharmonií, v současnosti koncertuje
s Malajsijskou filharmonií.
• Jako aktivní sólistka, komorní muzikantka
a členka mnoha prestižních orchestrů se
objevila na scénách Carnegie Hall, ve Verizon
Hall ve Filadelfii, v Kennedyho centru
múzických umění, tokijské Suntory Hall,
Oriental Art Center v Šanghaji, ve Filharmonik
Dewan Petronas v Kuala Lumpuru,
ve vídeňském Koertenhausu, ve varšavské
filharmonické koncertní síni a na mnoha
jiných pódiích.

nek, ubytování, stravu i kapesné. Proto musíme
shánět sponzory a pravidelně žádat o granty.
Právě týdny před festivalem jsou nejnáročnější.
Připravuji programy, skladby, plánuji zkoušky…
Organizuješ i další akce, třeba charitativní
koncerty.
Ano. V Malajsii jsem loni udělala projekt
na podporu lidí zasažených hurikánem Irma.
Chodila jsem hrát do míst, kde by se lidé
na koncert normálně nedostali. Na pláže,
do pralesa. Předtím jsem uspořádala charitativní koncert na pomoc obětem hurikánu Harvey.
Snažím se co nejvíc naplánovat koncerty, kdy
jdu k lidem domů a pořádám pro ně koncert.
Minulý rok jsem takhle hrála na Filipínách v Baguio City. Byl to opravdu neuvěřitelný zážitek,
protože většina dětí i dospělých v publiku
vůbec nevěděla, co to jsou housle.
Minulé Vánoce jsi prožila na lodi plující
Pacifikem. Strávila jsi tam čtyři měsíce.
Jak jsi to zvládla?
Moře mi nevadilo. Před třemi lety jsem udělala
konkurz a na lodi plula letos už podruhé. Líbí
se mi to hlavně z toho důvodu, že jsem čtyři
měsíce v jednom pokoji a nemusím nikam
cestovat. Je to neuvěřitelná zkušenost hlavně
proto, že musíme koncertovat třikrát za den.
To se muzikantům jen tak nepoštěstí.
Je při takovém konkurzu důležitý i vzhled?
Nevím, ale asi je to tak všude. Když je člověk
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muzikant nebo dělá cokoli spojeného
s uměním, asi o sebe trochu víc pečuje.
Většina muzikantů dělá třeba jógu nebo
běhá. Já občas běhám, ale nijak to
nepřeháním.

Kolik koncertů ročně absolvuješ?
Jenom na lodi hrajeme třikrát denně.
Takže jsou to stovky. Hraji i v Malajsijské
filharmonii. Nabídli mi sice plný úvazek,
ale raději jsem se s nimi domluvila, že
když budu mít volno, přijedu. Další koncerty mi shání manažer Price Rubin &
Partners Artist Management a já si pak
sama dělám rozvrh. Jednou za rok se
vracím do Čech, většinou v červnu.

Víš, pro jaký nejvyšší počet
posluchačů jsi hrála?
Přesné číslo neznám, ale sály to byly
obrovské. Hlavně ty v Číně, Koreji nebo
Japonsku pojmou tisíce lidí.

Co tě letos ještě čeká?
Před festivalem koncert v New Jersey,
ve Filadelfii, několik koncertů během
festivalu, v září Čína, pak USA a jihovýchodní Asie.

Máš ještě trému?
Už moc ne. Tedy snažím se ji nemít, ale
někdy si člověk nepomůže.
Který koncert považuješ za ten nej?
Takových je spousta. Ale výjimečné bylo
sólové hraní v Carnegie Hall. Hrála jsem
tam už se školou a s Českou filharmonií,
ale sólový koncert se nepodaří jen tak.

Máš tedy přesně naplánováno, co
bude za rok?
Ano, v červnu jedu na dva týdny do Brazílie na festival komorní hudby v Belo
Horizonte.

Měla jsi někdy chuť
s hraním seknout?
Jenom jednou, když jsem studovala
na Curtisu, v devatenácti. Bylo to náročné. Všichni byli úžasní, a byl to boj se
prodrat, najít si svoje místo.

A rodinný život taky plánuješ?
Chtěla bych mít rodinu. Kdy na to přijde,
netuším. Nevím, zda se tohle dá plánovat. Ale ráda bych se jednou usadila…
V Čechách?
Nemusí to být Čechy. Stačí, aby to bylo
někde, kde mi bude hezky a budu mít
nějakou práci.

Teď už není konkurence tak velká?
Ale ano, je, ale škola nás naučila, že se
musíme prát.
Takže pořád cvičíš?
Pořád. To se musí. Sportovec si taky musí

udržovat formu. Když nejsem v letadle, mám
housle každý den v ruce. Kolikrát je vyndám
na letišti, když mám dlouhý přestup.

! Pavla Nováčková
Vladislav Skala, www.skalastudio.cz

inzerce

PLYN BOUDA
l
l
l
l
l

LASH LIFTING

čerpací stanice, vč. LPG – NONSTOP provoz
možnost bezhotovostních plateb
parkování, bankomat, bezbariérové WC
rychlé občerstvení
prodejna – široký sortiment zboží

Novinka v oblasti tvarování vlastních řas. Spočívá
v napnutí a zatočení řas na speciální silikonovou formu.

NOVĚ OTEVŘENO v 1.NP

restaurace KEBAB HOUSE
po-ne 11-22 hod.

w ww. ply n bo uda.c z

Pražská 1101
Dobřichovice

Výsledným efektem jsou zatočené a vytažené řasy
směrem k obočí, včetně vysoké výživy řas. Tato
procedura je vhodná pro všechny klientky, zejména
pro ty, které mají rovné řasy směřující dolů, které
nechtějí prodloužené řasy, a také pro klientky, které
prodloužené řasy nosily a nyní jsou jejich řasy rovné.
Účinek přetrvává 6-8 týdnů.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5
Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296
mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz
www.idobnet.cz
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POZVÁNKY
Vinařky chystají novinku: hudební
piknik na mlýnském ostrově
Konec prázdnin u dolní Berounky již tradičně patří
oblíbeným Vinařským slavnostem v Dobřichovicích.
Také letos poslední prázdninovou sobotu 1. září začne
pestrý, nejen hudební program v 11 hodin na zámku
a v jeho okolí. Novinkou je odpolední hudební piknik
na mlýnském ostrově nedaleko kostela, kde od 12:30
vystoupí celkem tři hudební uskupení: Ondřej Fencl
a Hromosvod, kapela 5P Luboše Pospíšila, bluesové
trio Jesse Ballard, Jan Hrubý, Joe Kučera.
Hlavní scéna bude od 11:00 patřit Modrému cimbálu
a jeho cover písním Stinga, U2, Eltona Johna a dalších. Nejslavnější hity A. Franklin, S. Wondera a dalších interpretů v originálním podání s prvky jazzu,
latin music a soulu přednesou od 13:30 Soul Sisters.
Swingová hvězda Jan Smigmator představí od 17:00
CD ke 120. výročí narození G. Gershwina. Letošní
vítěz soutěže bude vyhlášen v 18:30. Poté pódium
ovládne Mário Bihári a Bachtale Apsa, po nich ještě
zahraje akustická kapela ze Slovácka 12:Piet. Pro
děti je připravena od 15:00 pohádka O větrném králi
a šermířské představení skupiny Alotrium.

Archiv Ester Pavlů

Operní pěvkyně chystá
další závan opery

Multižánrový festival vyvrcholí
trojicí Prokop, Andršt, Hrubý

Archiv pořadatele

P

otřetí se letos v srpnu uskuteční v Mníšku pod Brdy multižánrový hudební
festival Bronfest. Na sobotu 25. srpna
jej chystá místní obyvatel Broněk Přibyla, a to
do prostor zdejšího amfiteátru U Káji Maříka.
„V Mníšku pod Brdy bydlím již několik let
a mám to tu rád. Líbí se mi tady. Když k tomu
přidám výhled na úžasný podzámecký amfiteátr a k tomu skvělou restauraci U Káji Maříka

s ještě skvělejšími hochy, kteří ji obhospodařují, tak už byl jen krůček k rozhodnutí udělat
něco, co možná tomuto městečku chybí,“
popisuje pořadatel, jak nápad na uspořádání
festivalu vznikl.
Akce začíná v 15 hodin a vstupné je 300 korun. Vystoupí Sabina Ludányiová, Grande Tete,
Jull Dajen, Blaženka a na závěr trojice Michal
Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý.

Ve sklepení zahraje americký kytarista
Americký kytarista, zpěvák a skladatel John
Vaughan vystoupí na zámku v Dobřichovicích
7. srpna. Koncert, na kterém jej doprovodí
saxofonista a flétnista Joe Kučera, začíná
ve vinárně v 19:30.
John Vaughan se narodil v roce 1951
a v době dospívání začal, ovlivněn skupinou
Beatles i Bobem Dylanem, hrát na kytaru, zpí-

vat a postupně skládat. V 70. letech účinkoval
ve slavném rockovém muzikálu Jesus Christ
Superstar v sousedním Německu. Koncertoval
i v dalších evropských zemích. Žije v Berlíně
a patří mezi hlavní představitele volného sdružení zde působících amerických hudebníků,
známého jako Hagelberger’s Street Community. Počátek spolupráce se saxofonistou Joem
Kučerou se datuje od roku 1976.

Pěvkyně a řevnická obyvatelka Ester Pavlů připravuje další jedinečný koncert pod širým nebem
v Řevnicích. Uskuteční se v neděli 2. září od
19 hodin v Lesním divadle, a to už potřetí. Program
již tradičně sestavuje sama mezzosopranistka.
Na akci nazvané Svěží závan opery se tedy představí nejen sama pořadatelka, ale i její operní kolegové
z Národního divadla. Do programu zařadí skladby
R. Wagnera, G. Mahlera, A. Dvořáka a dalších.

Šermířská Alotria
ve znamení patnáctek
Ve znamení patnáctek se ponese letošní ročník
Šermířských Alotrií, jeden z největších festivalů
historického šermu, tance a divadla v České
republice. V sobotu 25. srpna se u dobřichovického zámku budou Alotria konat po patnácté, navíc
slibují účast patnácti šermířských souborů z celé
republiky. Nebude chybět ani dobové tržiště, občerstvení, řemesla, jízdy na koni, malování na obličej a další lákadla pro malé i velké. Celý program
po 21. hodině zakončí velkolepá ohnivá show. Akci
pořádá Agentura Alotrium ve spolupráci s městem
Dobřichovice a za přispění Středočeského kraje.
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Petra Stehlíková

Dixieland si u lávky můžete poslechnout zdarma
Poctivou dávku jazzu a dixielandu slibuje další
ročník festivalu pod širým nebem Dixieland
festival. Koná se v sobotu 11. srpna od 14 hodin na levém břehu u dobřichovické lávky.
Tradiční účastníky jako třeba Brass Band
Rakovník či The Steamboat Stompers doplní
další hudební uskupení. Například Prague
Rhythm Kings – mladý energický hotjazzový

orchestr zabývající se originální interpretací
americké jazzové hudby 20. a 30. let
minulého století, liberečtí The Old Stars,
J. J. Jazzmen a Barbora Wágnerová. Znovu
si zde zahraje i Senior Dixieland. Polsko bude
reprezentovat The South Silesian Brass Band.
Vstup na festival je zdarma.


Stranu připravila: Pavla Nováčková

DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA

Pozor na přehřátí

L

éto je v plném proudu, a kdo by si ho nechtěl užít i se svým čtyřnohým přítelem.
Vysoké teploty však mohou být pro vaše
mazlíčky velmi nebezpečné. Důležité je uvědomit si, že princip ochlazování organismu u psů
se zásadně liší od mechanismů u lidí.
Pes chladí pomocí ochlazování sliznic jazyka
a horních cest dýchacích zrychleným dýcháním, kterým vytváří v tlamě proudění vzduchu
a pomáhá tím regulovat celkovou tělesnou
teplotu. Někdy toto dýchání můžeme pozorovat i u koček. Tento mechanismus však není
zdaleka tak účinný jako pocení, proto mají zvířata v horkých dnech větší problém s udržením
správné teploty těla. Rychlost přehřátí závisí
na typu psa, na jeho aktivitě a prostředí.

Co vede k přehřátí
Nejčastější příčinou přehřátí psů bývá fyzická aktivita za teplého počasí. Většina majitelů si myslí,
že dokud pes za míčkem běhá, nic mu nehrozí.
Pes toto ohřívání kompenzuje zrychleným
a mělkým dýcháním, ale kvůli vysoké spotřebě
kyslíku ve svalech potřebuje dýchat zhluboka.
Při intenzivní zátěži v teplém prostředí tak vzniká pro tělo neřešitelná situace, dojde k přehřátí a k nedostatku kyslíku. Nejčastěji k tomu
dochází z důvodu dýchání horkého vzduchu,
např. pokud zvíře ponecháte v automobilu.
V horkém počasí může teplota uvnitř dosáh-

nout až 65 °C během 10 až 15 minut. Ani
stín a pootevřená okénka nezabrání přehřátí.
Velkému riziku přehřátí je vystaven také pes
nebo jakékoli zvíře na přímém slunečním záření.
Pokud se pes pohybuje nebo leží na horkém
povrchu, přijímá další teplo. Zajistěte kvalitní
stín, použijte chladicí podložku, při venčení se
vyhýbejte rozpáleným povrchům.
Chladná voda napomáhá k ochlazování organismu, dostatek tekutin zabraňuje dehydrataci,
která vede ke kolapsu organismu. Zvířata by
měla mít během teplého počasí přístup k chladné vodě. Dávejte jim pít raději často a méně.

Jak poznáme
přehřátí a první pomoc
Přehřátí organismu je velice závažný stav, který
může rychle skončit smrtí. Proto je nutné ho
včas rozpoznat a zahájit léčbu. Hlavním příznakem je velmi usilovné, rychlé dýchání, které
psa evidentně stojí velké úsilí. Psi zprvu mívají
suché sliznice pysků, suchý horký čenich, sliní,
mají červené dásně, jazyk, spojivky, vyvalené
oči. Zvíře je poté nejprve velmi neklidné a nervózní, později naopak aktivita klesá, nastupuje
apatie, dezorientace. Jakmile začne být pes
fialový, hůř reaguje, jde o život, a pokud už
zvrací, je to chvíle, kdy už je téměř nemožné
psa zachránit.
Pokud pozorujete výše uvedené příznaky,
okamžitě zastavte veškerou aktivitu psa a položte ho na stinné chladivé místo. V žádném
případě nikdy psa neházejte do vody, nesprchujte nebo nepolévejte ledovou vodou! Při prudkém
zchlazení těla dojde k okamžitému stažení cév
a k obrovskému zvýšení krevního tlaku, na což
oběh a srdce nejsou připraveny a dojde k šoku.
Ochlazujte nejprve tlapky, namočte mu břicho
a třísla, krk a hlavu a zajistěte proudění vzduchu.
Pokud zvíře reaguje a je schopno pít, nabízejte
mu po menších dávkách chladnou (ne ledovou)
vodu. Po chvíli psa transportujte k veterináři.
Nejnáchylnější jsou svalnatí a mohutní psi,
např. všechna plemena typu bull, molossové,
plemena brachycefalická, především buldoci,
boxeři. Dále všichni staří nebo obézní jedinci,
zvířata s velmi hustou nekvalitní srstí a zvířata
www.tervet.cz
nemocná.

inzerce
www.idobnet.cz
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OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

SRPEN

Namícháme tisíce
odstínů barev
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Výpadová 1519/12a, Praha 5–Radotín

Ko

Osobní přístup, proškolený personál.
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy.

tějo

Ma

 tonování a míchání všech
druhů nátěrových hmot

efa

po

Krslická

po – pá 7-18 hod.
so 8-12 hod.
Jos

tliny
os

na r

otevírací doba

 fasádní a interiérové nátěrové
hmoty, barvy na beton i střechy,
autolaky, lazury, štětce, válečky

Radotín

) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153, 8 najemnikovi@seznam.cz

KVALITNÍ
SERVIS
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perfektní
předprodejní
příprava kol

Portrét (ženy, muži, umělci)
Rodinné, těhotenské
a partnerské foto
Svatební foto
Newborn focení
Glamour a umělecké akty

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

do 20:00

www.kola-sport.cz
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...nebo dle dohody

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

T E R E Z A P O M S C H Á R O VÁ
tere.pomschar@gmail.com
775 480 397
www.tepphoto1.wixsite.com/
tepphoto
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Rebels O.K. zazářily na mistrovství světa

J

edenáct statečných skokanek od Berounky si z mistrovství světa (MS) v jump rope
na Floridě přivezlo početnou sbírku kovů
– 10 zlatých, 19 stříbrných a čtyři bronzové
medaile!

Na soutěž se sjelo zhruba 900 skokanů
z celého světa, 51 týmů z 32 zemí. Mistrovství
ovládali Američané a Korejci. Jejich výkony braly dech. České skokanky se ale rozhodně neztratily. Hned od prvních soutěžních dnů dávaly
do závodění vše. A navzdory silné konkurenci
často na stupních vítězů převládala česká trikolora. Oproti MS v Paříži (4 zlaté, 10 stříbrných
a 7 bronzových) a MS v Portugalsku (7 zlatých,
11 stříbrných a 9 bronzových) navýšily Rebels
O.K. počet medailí na 10 zlatých kovů! K nim
přidaly 19 stříbrných a 4 bronzové trofeje. Tato
výjimečná bilance se podařila možná také proto, že každá skokanka závodí v 9 až 11 disciplínách, může se tedy umístit zhruba desetkrát.

Archiv družstva

Skvělá jsou i čtvrtá a pátá místa, hodně ceněná
ve světovém žebříčku.
O úspěch se jmenovitě zasloužily: Adéla
Škvorová, Adéla Kepková, Adéla Součková,
Eliška Jelínková, Laura Galbavá, Vendula
Plazzerová, Ema Slavíčková, Barbora Koděrová, Kateřina Hubená, Sabina Kischerová a Zuzana Slavíčková. Neméně důležitou podporu
a organizaci celého týmu zajišťovaly Šárka
Plazzerová a Olga Kepková.

„Po Francii, Portugalsku a Floridě se těšíme
do Norska, kde se za rok opět sjede skippingová špička. Konkurence je čím dál tím větší,
požadavky na přípravu náročnější, odpovědnost veliká. Proto bychom rády poděkovaly
všem svěřenkyním, že se tohoto nelehkého
úkolu zhostily opravdu bravurně. Velké díky
patří i rodinám, které své nejmilejší podporovaly, všem našim sponzorům a fanouškům,“ řekly
na závěr Šárka Plazzerová a Olga Kepková.

Cyklisté nově startovali
z Letů a bojovali s horkem

V

sobotu 21. července se
zázemí cyklistického závodu
Kola pro život na trase
Praha–Karlštejn Tour přesunulo z tradiční pražské Chuchle
do Letů, které oblíbené soutěži
poskytly azyl.

Miloš Lubas

Důvodem byly rozsáhlé dopravní uzavírky. Organizátoři sice
museli upravit trať, ale tradiční

karlštejnské stojky a technické
sjezdy na sportovním programu
zůstaly. Pro dokonalou autenticitu
se podařilo zachovat i extrémní
prašnost vyprahlé trati.
Dvouokruhovou trasu B s parametry 55 km a 1 645 m převýšení prolétli nejrychleji a shodně
s velkým náskokem domácí
Matouš Ulman (Česká spořitelna
Accolade) a Jana Pichlíková (Erste
Premier Petr Čech MTB).
„Hned od startu jsme rozjeli
ostřejší tempo. Nejprve se vpředu
utvořila pětičlenná skupinka, kde
se mnou byl ještě Bouda (Pavel
Boudný), Martin Stošek, Ráfek
(Marek Rauchfuss) a Filip Rydval.
V tempu mi stačil jen Martin Stošek, s ním jsem jel chvíli ve dvojici.
Ale ještě v prvním kole odpadl…
Pak už jsem si jel svou jízdu. Pravidelně jsem se občerstvoval, takže vedro šlo vydržet. Dvoukolová
trať s těmi nejlepšími úseky byla
o dost náročnější než původní klasický ‚Karlštejn‘ z Chuchle. Vyhrát
doma vždy dvojnásob potěší,“ řekl
šťastný Ulman v cíli.

Sportovci z Poberouní
budují nové kabiny
a sokolovnu

Miloš Lubas

Jana Pichlíková na vítězství
útočila zezadu: „V prvním kole
jsem se po startu trochu loktovala
a nedostala jsem se do větší skupiny, která se přede mnou vytvořila.
Nějaký čas mi trvalo, než jsem se
do ní probojovala. Pak už to bylo
jen super. Vedro sice bylo pořádné,
ale mně ani moc nevadilo. Díky
tomu, že se jelo dvoukolově, jsem
měla na trase hodně lidí, kteří mi
podávali vodu k pití a na polévání...
Trať se mi moc líbila, neměla chybu. Z vítězství mám velkou radost.“
Všechny výsledky a další podrobnosti najdete na webu Kolopro.cz.

Černošičtí sokolové po letech
konečně uspěli s žádostí o dotaci na rekonstrukci sokolovny,
rozšíření prostor pro svou činnost
a přístavbu šaten a sociálních zařízení. Z potřebných asi
18 milionů korun přinese dotace
10 milionů. Sokol ke svým úsporám ve výši dvou milionů počítá
ještě s využitím bankovního úvěru
na další dva miliony.
Dál bude usilovat o získání dotace na zateplení fasády a výměnu
oken, případně další příspěvky.
Navíc černošičtí zastupitelé schválili dotaci z městského rozpočtu až
do výše 4,5 milionu Kč na doplnění chybějících prostředků.
V Letech vedle dětského hřiště
a hřiště s umělým povrchem začala stavba nových kabin místních
fotbalistů. Prvním krokem byla demolice původního objektu restaurace a sociálního zařízení. Také jim
se podařilo získat státní dotaci.
Obec přislíbila přispět na realizaci
projektu částkou 1,28 milionu korun. Všechny týmy FK Lety proto
budou po celý podzim hostovat
na hřištích soupeřů.
www.idobnet.cz
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Café Galerie Bím

NOVĚ OTEVŘENO

STEAKY

přijme
servírku

KADEŘNICTVÍ
MANIKÚRA / PEDIKÚRA

BURGERY | RYBY

(krátký/dlouhý týden)

grillfish.mokropsy@gmail.com

tel.: 773 881 607
Mníšecká 1060, Řevnice

Rezervace na:
WWW.GRILLFISH. C Z
nebo na tel.: 602 210 923

praxe není
podmínkou

(vedle pošty)

z vyzrálého hovězího
masa

HPP
Informace:
Karolína Bímová
karolbim@seznam.cz
724 581 672

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

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

1. ZÁŘÍ 2018, OD 11 HODIN, ZÁMEK DOBŘICHOVICE

HUDEBNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ
11:00 MORDRÝ CIMBÁL
13:30 SOUL SISTERS
17:00 JAN SMIGMATOR
18:30 SLAVNOSTNÍ V YHLÁŠENÍ VINAŘE ROKU A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY
20:00 MÁRIO BIHÁRI A BACHTALE APSA
22:00 12:PIET AKUSTICK Á K APELA ZE SLOVÁCK A
HUDEBNÍ PIKNIK NA OSTROVĚ
12:30 ONŘEJ FENCL A HROMOSVOD
14:00 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
16:00 TRIO JESSE BALLARD /USA/ JAN HRUBÝ /CZ/ JOE KUCERA
VELK Ý SÁL ZÁMKU OD 12 DO 17:00
TICHÁ AUKCE VÍN A PŘEDMĚTŮ PRO SVĚTLUŠKU
OCHUTNÁVK A VÍN "NA SLEPO"
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Za starými časy se vydejte do Zbečna
V HAMOUSOVĚ STATKU NA VÁS DÝCHNE HISTORIE
Mezi Čechy se asi najde
jen málo těch, kteří
neznají hrad Křivoklát.
Ten samozřejmě také stojí
za návštěvu, ovšem pokud
se chcete vyhnout davům
lidí v probíhající turistické
sezoně, doporučujeme vám
jiný výlet. Nedaleko Křivoklátu
leží vesnice Zbečno, kde si
můžete prohlédnout překrásný
Hamousův statek.

Z

bečno je nevelká obec s 522 obyvateli, leží sedm kilometrů od Křivoklátu
po proudu řeky Berounky. Najdeme tu
římskokatolický kostel sv. Martina z poloviny
14. století a naproti němu již zmíněný Hamousův statek s číslem popisným 22. Statek patří
mezi nejstarší zpřístupněné památky lidové
architektury ve středních Čechách a opravdu
stojí za vidění.

Ve Zbečně bývalo podobných statků
a chalup víc, do dnešní doby zbyl ale jen kostel
s farou a Hamousův statek. Jeho majitelé byli
správní hospodáři. Ani ve 20. století nedali
přednost modernějšímu bydlení, stavení nezbourali, ale naopak udržovali, z větší části bylo
opraveno a rozšířeno v 18. století. Ve statku se
bydlelo do roku 1992, poté ho spolu s hospodářskou částí odkoupil památkový ústav
středních Čech od posledního majitele pana
Václava Barchánka. Nyní je statek ve správě
Národního památkového ústavu.

Staré bydlení
Nikdy neškodí, když si můžeme vzpomenout
na dobu, kdy lidé topili jen v kamnech nebo
na ohništi, chodili pro vodu do studny a svítili
svíčkami či petrolejovými lampami. A právě
v této chaloupce na nás dýchnou staré časy...
Dům je převážně roubený a i na dnešní dobu
docela velký. Je rozdělený na několik částí
a v jednotlivých místnostech můžeme vidět
zachovalý starý nábytek, nádobí i nářadí.
Podle průvodců sloužila usedlost hlavně
k hospodářským účelům, ale chvíli tu fungovala
zájezdní krčma a za života rychtáře Dominika
Hamouse (po roce 1817) také rychta.

Prohlídka statku
Z hlavní ulice statek příliš zajímavě nevypadá, ale když vejdete dovnitř, ocitnete se
najednou v jiném čase. Ze síně vedou dveře
do velké světnice hospodáře, do komor, sklepa
a výměnku s kuchyní. Naproti vstupu je pak
zděná černá kuchyně s pecí na chleba z roku
1716. Tato místnost byla původně dřevěná
a uvnitř měla otevřené ohniště.
Pěkné jsou také komory, ty sloužily ke skladování různých věcí. Vrchní komora je nejsušší
částí domu, a tak zde bývala uskladněna

mouka, obilí, peří i bylinky, v dolní komoře pak
nářadí, postroje a některé jídlo. Mezi komorami jsou nejstarší stropní trámy ze 16. století.
Za zmínku stojí také dva malé kamenné sklípky
s cihlovou klenbou, která tu je pravděpodobně
už od dob Marie Terezie. Byla v nich největší
zima, a tak se používaly jako lednička k uchovávání potravin. Nesmíme zapomenout na výměnek s kuchyňkou, které dřív byly k dispozici
starému hospodáři a jeho ženě.
Na dvoře je velké množství hospodářských
nástrojů, konírna, chlívky i staronový špýchar,
přenesený z Bratronic. Prohlídku dvora si užijí
hlavně malé děti.

Vycházka na Klíčavu
Pokud budete mít chuť ještě na malou procházku, doporučujeme vám vydat se k vodní
nádrži Klíčava, která je odtud vzdálená jen tři
kilometry. Pohled na hladinu nádrže a hejna ryb
bude hezkým zakončením tohoto výletu.
!/

Lucie Hochmalová
Petra Stehlíková

Užitečné informace:
• Zbečno najdete 7 kilometrů od Křivoklátu směrem
na Sýkořici a Bratronice po proudu Berounky.
Hamousův statek nemůžete minout, stojí u hlavní
silnice naproti kostelu.
• Hamousův statek je otevřen v srpnu od 9 do 17
hodin denně kromě pondělí a v září od 9 do 16 hodin
o víkendech.
• Vstupné stojí 70 Kč pro dospělé a 50 Kč platí děti
ve věku 6–15 let, studenti a důchodci, rodinná vstupenka je za 190 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma.

www.idobnet.cz
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Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O TATARÁK PRO DVĚ OSOBY

...VŠE SE VČAS
DOZVÍTE!
www.restauracechalupa.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. srpna 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je
tatarák pro dvě osoby v restauraci Chalupa.
Vylosovaný luštitel křížovky z červnového čísla je Petra Černá, Svinaře.
Výherce získává poukázku na nákup zboží v hodnotě 500 Kč, obchod OC Nájemníkovi, Praha 5 – Radotín.
Tajenka z minulého čísla: Naše barvy do vašeho domu.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 8, jinak cena propadá. Děkujeme.

Připravil: Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XII, číslo 8/2018, datum vydání 3. srpna 2018 • 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.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6 500 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je 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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Restaurace a krbový salonek
seminární místnost
letní terasa
Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
23 pokojů
podzemní parkoviště
Svatební apartmá s vlastní
privátní terasou na střeše

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.
www.panskazahrada.cz

www.wellnessdobrichovice.cz

Anežky České 432, Dobřichovice
www.idobnet.cz
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) 277 001 151

Budete koukat !

Pořiďte si online DOBNET TV a sestavte si program podle svého.

Vyzkoušejte výhody internetové televize

Základní balíček START na 14 dní zdarma

START

BASIC

MAX

České a zahraniční televize
doplněné o sportovní, hudební,
filmové a zahraniční stanice
včetně českých rádií.

Základní kanály rozšiřuje
o stanice zaměřené na filmy,
dokumenty, sport. Součástí
balíčku je filmotéka.

Další filmy, dokumenty, pořady
pro děti i pro dospělé, hudba
a sport od Discovery a mnoha
dalších.

58 kanálů / 33 v HD

44 kanálů / 16 v HD

61 kanálů / 23 v HD

100 Kč
za měsíc vč. DPH

349 Kč

399 Kč

za měsíc vč. DPH

za měsíc vč. DPH

Užijte si DOBNET TV kdekoliv a kdykoliv

Internetovou
DOBNET TV
můžete sledovat
v televizoru,
na počítači,
v tabletu
i na chytrém
telefonu všech
operačních
systémů.
Nabídka platí pro klienty
s internetovými tarify DOBNET Zajíc,
Puma nebo Sokol. Nákup balíčku START
je podmínkou volby dalších balíčků.

S objednávkou postupujte podle návodu* nebo volejte 277 001 111.
www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/*

UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a televizní
tvorby!
Seznam se s prací režisérů,
kameramanů, střihačů a zvukařů.
Staň se jimi.
Přihlas se do konce srpna
a získáš SLEVU na školní rok 2018/2019.
Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu.
Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.
Studium klade důraz na praktické dovednosti.

Od 13 let

Příprava na studium středních a vysokých škol.

Podrobné informace o škole a studiu na

filmovaskola.cz

