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DOBNETINZERCE 

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

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s. r. o. 
Brunšov č. p. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

Nabízíme dodání, opravy a montáže  
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, venkovní 

i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, plisé, vnitřní 
a venkovní rolety. Nově nabízíme také garnýže.

Dodání a montáž do týdne,  
garance 5 let, bezplatné zaměření. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ ČESKÁ VÝROBA

Zahradnictví
Podbrdy
Provozní doba:
duben, květen
Út – Ne 10 – 17 hod
březen, červen až prosinec
Út – So 13 – 17 hod.
● Výhradně české výpěstky
●NOVĚ otevřen obchod se 
zahradnickými potřebami

tel.: 775 266 688 Podbrdy 3
zahradnictvipodbrdy@seznam.cz
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DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Po roce se pod zámkem v Dobřichovicích koná 
populární výstava historických vozidel. Na na-
leštěné krasavce se můžete těšit v sobotu 

25. května od 10 do 16 hodin.

Kromě klasických nebo sportovních historických auto-
mobilů různých značek uvidíte stroje užitkové, zejména 
různé druhy traktorů Zetor, nákladní automobil Tatra 
nebo krásný autobus Škoda 706 RTO. Organizátor jich 
očekává kolem sedmdesáti a láká na další zajímavost: 
„Pokud možnosti dovolí, roztopíme i parní stroj!“ 

Na místě se rozhodně nebudou nudit ani děti, pro 
něž je připraven bohatý program. Všem po celý den 
přinese radost živá kapela i reprodukovaná dobová 
hudba. Stánek s dobrým občerstvením, skvělým 
regionálním pivem a kvalitní kávou návštěvníci najdou 
hned u vstupu, konkrétně u dobřichovického mostu. 
Příjemnou novinkou jsou také farmářské trhy, které se 
s akcí spojí.

Více informací přečtete na webu vccd.cz nebo 
na facebookovém profilu @vccdobrichovice. 

Královský průvod vyrazí 
na počátku června
Třináctý ročník Královského průvodu proběhne 
1. a 2. června. Pořádá ho město Dobřichovice 
a opět se koná pod záštitou hejtmanky Středo-
českého kraje.

Císař Karel IV. se svou chotí královnou 
Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími 
příslušníky královského dvora vyjede v sobotu 
1. června z Radotína. Poté přes Černošice 
a Mokropsy dorazí do Dobřichovic, kde přeno-
cuje. V neděli 2. června se z Dobřichovic vydá 
přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň 
na Karlštejn, aby v kapli sv. Kříže společně 
s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně 
uložil korunovační klenoty. Vše o Královském 
průvodu najdete na webu PruvodKarlaIV.cz.

Vypukne boj o pohár starosty
Dobrovolní hasiči z Dobřichovic pořádají v so-
botu 18. května soutěž o pohár starosty měs-
ta. Začne v 9 hodin na louce pod pěší lávkou 
v Dobřichovicích. Startovné je dobrovolné.

Složení týmu není předepsané, povolená 
jsou i smíšená družstva mužů a žen. „V přípa-
dě nutnosti rádi zapůjčíme sportovce i arma-
turu k provedení požárního útoku,“ lákají hasiči 
případné účastníky. Upozorňují také na práci 
s mladými hasiči, na které jsou právem hrdí 
a jejichž soutěžení považují za zlatý hřeb 
celého dne.

Přijít může kdokoli, komu se tato disciplína 
líbí a rád fandí. Občerstvení včetně čepované-
ho nealka je součástí. Dotazy, přihlášky a po-
tvrzení účasti do soutěže směřujte na e-mail 
hasici.dobrichovice@atlas.cz.

Degustační  
a duchovní míle se rozšířila
Dobřichovická degustační míle letos získá ur-
čitý duchovní rozměr. V sobotu 18. května bu-
dou moci účastníci kromě výborných místních 
vináren, kaváren, hospod či cukráren poznat 
i něco nového z historie místních kapliček, 
křížků, božích muk či okolních kostelů. Rozšíří 
se také trasa této pouti zasvěcené meditaci 
a degustaci. Kromě Dobřichovic vede částí 
Černošic, Karlíkem nebo Lety. Oblíbenou akci 
opět zpestří přehlídka vozů Corvette parade, 
která odstartuje v 17 hodin v dobřichovické 
ulici 5. května.

Motorkářská sezona  
naplno začala 
Cyklisté a motoristé jsou na silnicích nejvíc zra-
nitelnými řidiči. A letos už mají první oběti. Při 
této dubnové nehodě poblíž Mníšku pod Brdy 
naštěstí zdravotníci Trans Hospitalu Plus ošetřili 
jen lehké zranění. Ovšem oni i další záchranáři 
včetně policistů všechny vyzývají k maximální 
opatrnosti při jízdě. Zvláště když je náš region 
pro vyjížďky velmi oblíbenou destinací.

Veteráni míří pod zámek 

Obce mají mapové  
podklady na webu
Novinkou na webových stránkách Řevnic je 
mapový portál města. Záložku najdete v sekci 
Město. Geoportál od společnosti Gepro využí-
vají i další obce v dolním Poberouní.

Slouží v přístupu k prostorovým informacím 
a dalším mapovým datům, jako jsou ortofotoma-
pa, topografická nebo katastrální mapa. Na jed-
nom místě a velmi jednoduše pouhým kliknutím si 
tak můžete zaškrtávat a prohlížet jednotlivé vrstvy.

Zobrazit lze i územní plán nebo záplavová 
území. Nechybí ani historické nebo technické 
mapy s vyznačením rozvodů elektřiny, plynu, 
kanalizace a vodovodu. Stejný portál nabízí 
i město Černošice.

 Archiv Veteran Car Club Dobřichovice

Sokolovna se ukáže v novém
Po dubnovém otevření nového sportovního 
areálu zažijí v Černošicích lehce podobnou 
sportovní událost také tento měsíc. V sobotu 
25. května od 14:30 se „v novém kabátě“ 
ukáže místní sokolovna.

Komentované prohlídky začnou ve 14:45. 
V 16 hodin dojde k oficiálnímu zahájení, o půl 
hodiny později návštěvníci zhlédnou cvičení, 
do kterého se mohou sami zapojit. Během 
celého odpoledne budou probíhat různé hry 
a pohybové aktivity pro děti i dospělé. Sokol 
Černošice zve také na výstavu o své historii 
i současnosti. Nebude chybět občerstvení 
a benefice na vybavení sokolovny, prodej tri-
ček, příspěvky na nářadí a náčiní nebo propa-
gační předměty. Na závěr akce pak v 18 hodin 
zaplápolá táborák s příjemnou hudbou.
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 Trans Hospital Plus

 Petra Stehlíková
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Druhé místo získala figurína družiny ze Základní 
školy Černošice, která vyhrála také cenu divá-
ků. Odměnu za třetí místo si odnesli zástupci 
mateřského centra Mraveniště v Černošicích. 

Letošní rozloučení se zimou provázelo 
slunečné počasí, příjemná atmosféra a velká 
návštěvnost. Do soutěže o nejkrásnější Moranu 
se přihlásilo celkem 13 výtvorů ze šesti obcí 
našeho regionu. Nejpočetnější zastoupení mělo 
pořádající město Černošice. Další postavy pak 
doputovaly z Dobřichovic, Letů, Karlštejna, 
Vonoklas a z Řevnic. Jejich krásu posuzovala 
pětičlenná odborná porota v čele s dramatikem 
a divadelním režisérem Davidem Drábkem. 

Obrovský zájem ovládla volba nejkrásnější 
Morany z pohledu návštěvníků. Z celkem 530 
lidí hlasovalo 265 dospělých a 265 dětí. Divác-
ká vítězka z družiny černošické základní školy 
se líbila 151 návštěvníkům.

Vítězná Morana je z Vonoklas
Slavnosti Morany se 
letos konaly v sobotu 
6. dubna v Parku Berounka 
v Černošicích. Odborná porota 
vyhodnotila jako nejhezčí 
Moranu z dětského klubu 
Vonoklásek ve Vonoklasech.

DOBNET, z. s., a Balon klub Karlštejn děkují všem zúčastněným za skvělou atmosféru při letoš-
ním vítání jara. A následujícím firmám a jednotlivcům za podporu.

Středočeský kraj | město Černošice | město Dobřichovice | město Řevnice | ŠIBA Plus, s. r. o.
Stavebniny Rokal Praha, a. s. | Keramická dílna Radoslavy Vrabcové | Channel Crossing, s. r. o. | CORSO Řevnice
Tiskárna Triangl | JoJo Gym, s. r. o. | Knihkupectví Leamos, Řevnice | Dobřichovický Domek | KD Tour | OÚ Lety
Cidrerie, s. r. o. | GARDEO, s. r. o. | Míšina čokoláda | MELEK Auto, s. r. o. | Pivotel MMX | Elmavia | Franvin, Řevnice
Kavárna Modrý domeček | Dobroshop Brennerovi | Trans Hospital Plus

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

 Helena Civínová

3. místo

2. místo

1. místo
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Vyhrajte lístky na Rockový Slunovrat

Připomeňme, že headlinerem letošního ročníku 
je švédská rocková formace Royal Republic, 
která přifrčí s albovou novinkou. V závěsu za ní 
budou němečtí punk rockeři Itchy, španělské 
ska v podání Auxili nebo elektronika od I Wear* 
Experiment z Estonska. Napůl ze Spojených 
států jsou i Noise of Human Art alias N.O.H.A. 
Z české a slovenské scény dorazí skupiny 

Gaia Mesiah, Horkýže Slíže, Wohnout, Circus 
Problem, Prago Union, Kapitán Demo, Skyline, 
Sto zvířat a mnoho dalších.

Rockový Slunovrat také letos pomůže Klubu 
nemocných cystickou fibrózou. Stejně jako 
v loňském roce se přímo na místě utká pět 
finalistů, které vybrala odborná porota na zá-
kladě zaslaných ukázek. Soutěže se účastní 

začínající kapely nebo sóloví hudebníci. Během 
festivalu se tak přispěje na dobrou věc a mož-
ná se zrodí nová hvězda.

Organizátoři zajistili více míst pro mož-
nost stanování. Slibují také kvalitní jídlo pro 
masožravce i vegany. Vše potřebné se dozvíte 
na webu Rockovyslunovrat.cz nebo na face-
bookových stránkách festivalu.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Tři z vás, kteří správně a nejzajímavěji  
odpoví na soutěžní otázky, získají dvě 

vstupenky na Rockový Slunovrat.

OTÁZKY:
Kdo se stal vítězem kapel soutěže 

Rockový Slunovrat léčí v roce 2018? 
Koho na festival pozvete a proč?

Nápovědu hledejte na webu festivalu
pod „Rockový Slunovrat léčí“. 

Odpovědi posílejte na e-mail soutez@dobnet.cz 
do 19. května spolu s celým jménem  

a kontaktním telefonem.

Třináctý ročník festivalu Rockový Slunovrat se blíží.  
Lesní divadlo Řevnice jím ožije 31. května a 1. června.  
Hrát se bude na třech pódiích, takže se máte na co těšit! 
Navíc právě teď můžete vyhrát vstupenky zdarma.

inzerce

NOVÉ BYTY JINCENOVÉ BYTY JINCE

ceny1,6 až 3,4mil. Kč

26 bytů – dispozice
1+kk až 3+kk
s podlahovou plochou
od 37 m² do 91 m²

Nastěhování
září 2019

VÝHLEDY BRDY JINCE

www.byty-jince.cz

Investor: Ekonomické bydlení s.r.o.
e-mail: ekonomickebydleni@gmail.com

tel.: 731 615 141, 723 849 290

inz_jince_93x132_01:Sestava 1  18.3.2019  18:32  Stránka 1

 Tomáš Hejlek
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Stopy Poberouní  
v Evropské unii
V květnu nás znovu čekají volby. Tentokrát budeme vybírat 
21 nových poslanců do Evropského parlamentu, a to v pátek 
24. a v sobotu 25. května. Při této příležitosti vám přinášíme 
příběhy lidí, kteří pocházejí z našeho kraje, ale žijí, případně 
cestují, jinde v Evropě. 

Michaela Dörflerová vyrostla v Mokro-
psech. Vystudovala ekonomii a mana-
gement na ČZU a od roku 2010 žije 

v belgickém Bruselu. Pracovala v korporátních 
financích, v bance a nyní pro evropskou clea-
ringovou společnost. 

„V Mokropsech jsme měli relativně klidné a kre-
ativní dětství. Každý den byl po škole nějaký 
kroužek. Černošice jsou v tomhle úžasné, je 
tam tolik mimoškolních aktivit! Bydleli jsme 
kousek od školy, kde byla moje babička učitel-
kou angličtiny, češtiny a dějepisu. To ona 
nám vždy zdůrazňovala, jak je důležité 
znát cizí jazyky, a asi i z velké části po ní 
jsem zdědila lásku k jazykům a cesto-
vání,“ říká Michaela, která se při studiu 
vysoké školy dostala v rámci projektu 
Erasmus do belgického města Louvain-
-la-Neuve. 

„Poté jsem doma dopsala diplomku 
a po promoci jsem se vydala dopilovat 
francouzštinu do Bruselu. Místo letní 
brigády jsem si tu našla dočasnou práci 
v tehdejším zastoupení CzechTourism 
a z letních prázdnin v Bruselu se tak stal 
rok a z roku to letos bude již devět let! 
Občas si to život naplánuje místo vás,“ 
usmívá se Michaela. 

Michaelo, můžete nám popsat,
jaký je život v Bruselu? 
Místní život je jedním slovem surrealis-
tický. René Magritte tu zanechal stopy 
i ve zdejší infrastruktuře či byrokracii 
a my o tom snad s přítelem jednou na-
píšeme knihu. Příkladem může být legendární 
úsměvná výmluva dlouhé neschopnosti opravit 
jeden bruselský tunel, jelikož plány byly „ucho-
vávány“ v tunelu a v mezičase je snědly myši... 
Jak kreativní. To, zda něco jde, či nikoli, záleží 
na tom, s kým na úřadech či policii mluvíte, 
zda o víkendu byl karneval a dotyčný se z něj 
stále vzpamatovává (pokud se vůbec dostaví 
do práce) nebo jestli je zrovna venku hezké 
počasí. Ve finále už se místo zoufalství můžete 
všemu zasmát. Alespoň je tu méně stresu 
a pomalejší život, lidé si ho umí vychutnat. Má 
první věta, kterou jsem se v Belgii naučila, byla 
C‘est pas grave! (Nic se neděje!) a dá se tu 

aplikovat i v některých případech, kde by vám 
jinde pomalu udělali zápis v trestním rejstříku. 

Brusel je živé město s bohatým kultur-
ním programem, neustále se tu něco děje. 
Neokouzlí vás sice hned na první pohled jako 
Paříž či Londýn, tady musíte krásu hledat, ale 
o to zábavnější je! Najdete tu plno secesní 
architektury, zajímavá muzea a galerie, bleší 
trhy, bohatou zeleň a rozsáhlé parky. A ty 
dobroty na každém rohu! Vůně lutyšských vaflí 
a hranolků vás přinutí zapomenout na případ-
nou dietu! 

Jací jsou lidé? 
Velice různí. Brusel je snad druhé nejkosmopo-
litnější město na světě. Je to sídlo evropských 
institucí, různých neziskovek, ale i mezinárod-
ních firem. Najdete tu pestrou škálu Evropanů 
a díky dřívější kolonizaci Konga i početnou 
africkou komunitu. Dále velkou porci lidí 
z Magrebu či Turecka. Jsou situace, kdy se 
cítíte ve středu evropského dění, například při 
konání summitu nebo když potkáte v parku 
běhat francouzského prezidenta s celou jeho 
ochrankou. Ale také tu projdete čtvrtí, kde 
máte pocit, že jste úplně mimo Evropu (což je 
na jednu stranu fascinující, na druhou to vytváří 

jisté společenské problémy). Také zdejší česká 
komunita drží pospolu a dělá mnoho kulturních 
a sportovních aktivit mezi našinci. Pokud by 
někoho zajímalo víc o životě v Bruselu, pak 
může zavítat na můj blog http://1001voyages-
gourmands.com/cs/. 

Bylo těžké zvyknout si  
na cizí zemi, jazyk...? 
Vůbec. Vždy jsem naopak vyhledávala příleži-
tosti mluvit cizími jazyky, učit se a poznávat jiné 
kultury. Nikdy jsem tu vysloveně netíhla pouze 
k české komunitě, ba jsem se naopak snažila 
začlenit mezi místní či mé kamarády z různých 
koutů světa. Brusel vám tohle umožní raz dva, 
pokud jste tomu otevření. Když nemáte per-
fektní francouzštinu, nikdo vám hlavu neutrhne, 

všichni jsme tu na stejné lodi a i Belgiča-
né mají s vaším přízvukem trpělivost. 

Pociťujete, že jste cizinka? 
Nikdy jsem se tu necítila jako cizinka, co 
vyčnívá z davu, právě díky skladbě zdejší 
populace a belgické otevřenosti. 

Máte nějaké výhody či nevýhody,  
protože jste Češka? 
Myslím, že ne. Nevýhody jedině ty, že 
nejsem trojjazyčná (kromě francouzštiny 
a angličtiny nemluvím plynně vlámsky/
holandsky), a to zejména při hledání prá-
ce. Belgičané naopak mají Čechy rádi, 
milují Prahu, s oblibou jezdí na prázdniny 
po českém venkově. A jsou zvědaví, jak 
to bylo s rozdělením Československa, 
jelikož je to zde již nějakou dobu ožehavé 
téma. 

Brusel je sídlem Evropského parla-
mentu. Zajímají se lidé o politiku? 
Belgičané ji moc neřeší. Spíš Brusel 

opouštějí vzhledem ke stoupajícím cenám 
bydlení a k zácpám. Cizinci to většinou řeší, 
protože si brousí zuby na nějakou pozici právě 
v institucích. Belgičané z mého okolí (alespoň ti 
frankofonní, mezi nimiž se pohybuji) se zabývají 
místní politikou, která je víc než komplikovaná, 
a pak také tou francouzskou. 

A zajímá politika vás? 
Dřív ano, ale spíš jsem se víceméně nechápavě 
rozčilovala. Nedávno jsem si řekla, že ze svého 
života eliminuji co nejvíc negativity, tím pádem 
se politice už moc nevěnuji, na světě jsou 
zajímavější věci. (smích) 

Zastavení první:
Brusel a Michaela Dörflerová



www.idobnet.cz  7  

DOBNETTÉMA

Josef Svoboda z Řevnic se mnoho let 
věnuje triatlonu, s nímž souvisí i cestová-
ní. Dřív jezdíval do zahraničí za sportem 

i pracovně, a tak tam strávil až třetinu roku. 
Nyní je nejčastějším důvodem jeho cest sport. 
„Jezdím asi čtyřikrát do roka, pokaždé tak 
na deset dní, nějaký čas zabere také příprava 
v teplých krajinách.“ 

Josefe, je vůbec v Evropě země,  
kde jste ještě nebyl? 
Po pravdě mě na první dobrou žádná nenapa-
dá. Ale teprve loni jsem například objevil krásu 
Estonska, které jsem nikdy předtím nenavštívil. 

Jaký je váš největší sportovní úspěch? 
Asi fakt, že se tomuto sportu věnuji již třicet let, 

z toho dvaadvacet let výhradně tratím, kde se 
plave 3,8 km, jede na kole 180 km a 42,2 km 
běží. Mám jich za sebou přes osmdesát 
ve všech koutech světa. Závodil jsem na všech 
kontinentech kromě Antarktidy. 

Můžete srovnat Evropu  
s ostatními světadíly? 
Evropa je organizačně asi nejdál. Také počet 
závodníků je vždy hodně přes tři tisíce a fa-
noušci jsou tu asi nejhlasitější. Moc rád ale 
startuji v Asii. Je tam pohoda a závody v teplo-
tách přes 35 stupňů a při vysoké vlhkosti jsem 
si skutečně oblíbil.

Není problém se v cizích zemích  
domluvit jazykově i lidsky? 

Naštěstí nemám s cizím jazykem problém. 
Studoval jsem v německém Stuttgartu, takže 
se domluvím takřka všude. A rád se učím 
novým řečem. Lidé snad až na Ameriku jsou 
velmi vstřícní. 

Je podle vás na závodech výhodou, že pa-
tříme do EU? Zjednodušuje to vyřizování? 
Jsem sice značným euroskeptikem (hlavně co 
se společné měny týká, jelikož každá země 
EU má různou ekonomickou výkonnost, což 
jednotné měně moc nenahrává), ale při cesto-
vání je to moc fajn, to je jasná věc. Věci okolo 
závodů a přihlášky se dnes řeší přes e-mail, 
takže je jedno, jestli jedete závodit do Řitky, 
nebo do Kuala Lumpuru. 

Znají v Evropě Českou republiku? 
Popravdě jak kde. A jak koho. Ale Evropa 
je v tomto celkem vzdělaná. Na rozdíl třeba 
od USA. 

Vybavíte si nějaký zajímavý zážitek, něco, 
co si budete navždy pamatovat? 
Je jich spousta. Třeba když jsem dorazil 
na závody do Austrálie a zjistil, že nemám 
kolo, protože je aktuálně v New Yorku, i když 
jsem cestoval z Prahy. A tak jsem sháněl kolo 
a ostatní věci, kde se dalo. Příhod je na ce-
lou knihu. (smích) A ty nepříjemné si radši 
nepamatuji. Snažím se žít pozitivně a užívat si 
života, zdraví a rodiny. 

Máte nějaký sportovní sen? 
Vydržet ještě třicet let. (smích) Vše ostatní, co 
se sportu týká, mám snad již splněno.

  Archiv J. Svobody 

Je podle vás výhodou, že patříme do EU? 
Když ponecháme stranou konspirační teorie 
o vzniku EU, pak ano. Podívejte se, jak ČR 
vzkvetla po roce 2004, co vše bylo díky po-
moci z EU u nás postaveno. Pokud bychom 
vystoupili, nevím, odkud bychom to spláceli. 
Ale líbí se mi, že si Česko zachovává svou tvář 
a prosazuje i své zájmy, čímž přispívá k větší 
rovnováze EU. 

Jak často jezdíte do Čech? 
Snažila jsem se přijet každé dva tři měsíce, 
spíš na jaře a v létě, kdy si mohu užít Poberou-
ní na kole nebo při hezké procházce se psem. 
Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo tuto 
frekvenci dodržet i po narození miminka, které 
do našich životů zavítalo počátkem dubna. 
Ukáže čas…

Delší dobu tu nežijete,  
jak vnímáte Poberouní? 
Poberouní je pro mě jedna z nejkrásnějších 
krajin, kde jsem kdy mohla pobýt. Asi to 
bude tím klidným dětstvím. Oceňuji velice 
příjemné cyklostezky. Vidím, že přibývá 
i kulturních a sportovních aktivit včetně 
míst k jejich provozování. A také nových 
obyvatel.
  Archiv M. Dörflerové

Zastavení druhé:
Na cestách (nejen) Evropou s Josefem Svobodou 
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hledají kvalifikované kolegy  
pro doplnění týmu

Družinářka/družinář (plný úvazek)

Učitelka do mateřské školy
V případě zájmu volejte 777 568 562

nebo pište na veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

www.skolyhlasek.cz

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ KONTEJNERY

(3 m³ / 15 m³ / 17m³)

DOVOZ ZEMINY, ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU

Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství a evidence

 608 365 140   e-mail: cernydaniel@centrum.cz

Vaše dovolená
začíná tam, kde 
zaparkujete...

WWW.MYHOLIDAY.CZ

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

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Ber
ou

nk
a

Výp
adová

Výpadová

Výpadová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží

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

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 736 773 276 / 284 828 702 / 602 266 889   najemnikovi@seznam.cz

KVĚTEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

Nabízíme volné pracovní místo:

OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH 
VOD V DOBŘICHOVICÍCH 
Náplň práce:
• kontrola, obsluha a údržba všech strojů a zařízení

Požadujeme:
• odpovědnost • dobrou fyzickou kondici
• možno i pro důchodce

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail recepce@aquaconsult.cz
tel.: 251 642 213

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213
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Kanada, Nizozemsko, Španělsko... To 
je jen pár zemí, kde během posledních 
let bydlel David Zubrycký z Dobřicho-

vic. Momentálně žije na severu Nizozemska 
ve městě Groningen, kde je z 200 tisíc obyva-
tel asi pětina studentů. 

„Groningen je plný umění, hudby a rušného 
nočního života. Je také vzdělávacím a obchod-
ním centrem regionu. Má klasickou holandskou 
architekturu plnou kanálů, malých uliček, cyklis-
tických stezek a malebných parků,“ říká David, 
který je v posledním semestru bakalářského 
studia mezinárodní komunikace. Plánuje tu 
pokračovat v magisterském obchodním studiu.

Davide, jak vás osud zavál zrovna sem? 
Když jsem byl ve třetím ročníku gymnázia, 
přemýšlel jsem nad tím, že bych rád studoval 
v zahraničí. Moc rád cestuji a poznávám nové 
lidi, kulturu a jiné styly života. Zde v Groningenu 
studovala moje kamarádka a moc si to pochva-
lovala. Zkusit žít a učit se v takovém městě byl 
vždycky můj sen. Rodiče tuto myšlenku podpo-
řili, za což jsem jim nesmírně vděčný. 

Splnily se vaše představy? 
Život je tu moc fajn. Město je plné zajímavých 
a mladých lidí. Jak už jsem zmínil, je tady hod-
ně kultury, umění, sportu a hudby. Holanďané 
jsou velmi přátelští, otevření novým kulturám. 
Mají rádi trhy a libují si ve smažených jídlech 
a v sýrech. Jedna věc mě ovšem během prv-
ních týdnů zaskočila. Severní Holanďané jsou 
velmi přímočaří, vše řeknou na rovinu. Někdy 
člověku přijde, že je to až netaktní nebo „přes 
čáru“. Ale po čase jsem si zvykl a zjistil, že to 
nemyslí špatně. Jsou jen nesmírně upřímní. 

Dalo vám práci adaptovat se v cizím pro-
středí, najít nové přátele? 
Pro mě to nebylo nic těžkého. Řekl bych, že 
jsem poměrně charismatický a přátelský člo-
věk. Rád poznávám lidi, a tak jsem si přátele 
našel hned v prvních týdnech. Převážná větši-
na z nich jsou mezinárodní studenti, Holan-
ďanů znám osobně pomálu. Pokud jde o řeč, 
bylo legrační zvykat si na pronikavý a chroch-
tavý holandský jazyk, který má navíc ostřejší 
groningenský dialekt. Ovšem dá se tu skoro 
s každým bez problému domluvit anglicky. 

Studoval jste i ve Španělsku, že? 
Ve třetím ročníku jsme měli takzvaný „experience 
year“ a museli jsme jet povinně na výměnnou 
studijní a pracovní stáž. Dostali jsme na výběr 
z mnoha partnerských škol po celém světě. 
Jelikož jsem se na střední škole učil španělštinu, 
chtěl jsem toho využít. Vybral jsem si velmi zají-
mavé město San Sebastián (baskicky Donostia) 
na pobřeží Atlantiku. Je hojně navštěvované díky 
své bohaté historii, kultuře, jídlu, slavné pláži Pla-
ya de la Concha, surfování a mnoha festivalům.

Jaké to je, žít v cizí zemi? 
Necítím se jako cizinec. Je to možná tím, že 
tady žije tolik mezinárodních studentů a každý tu 
vlastně odmalička mluví anglicky. Čas od času ale 
pociťuji, že mi chybí Česko. Není tu totiž žádná 

nedotčená příroda, les, kde bych se mohl projít, či 
nějaký pahorek, na který bych vylezl. Dá se říct, že 
90 procent holandské půdy obdělal člověk. Vše 
je placaté, plné kanálů, mlýnů, farem a polí. Také 
často panuje nevlídné a vlhké počasí. Holanďa-
né si za to ale umí zútulnit interiéry všelijakých 
kaváren, barů či restaurací. A kdykoli vyjde slunce, 
hned jsou parky plné lidí a grilovacích roštů. 

Je jednodušší odjet na studia nebo najít 
práci v cizině, když patříme do EU? 
Ano, rozhodně je neuvěřitelnou výhodou, že 
do ní patříme. Už jen proto, že školné je z velké 
části dotované právě Unií. Mohu také využívat 
české mobilní číslo a internetová data úplně 
stejně, jako kdybych byl v Čechách. Skutečnost, 
že jsme součástí evropského jednotného trhu, 
nám dává možnost pracovat a žít v zemích EU. 
A schengenský prostor nám umožňuje volnost 
pohybu. Těch pozitiv je rozhodně mnoho. 

Slyšela jsem, že jste byl rok i v Kanadě. 
Také tam jste studoval? 
Ano, když mi bylo sedmnáct, jel jsem na rok 
do školy do Kanady. Bydlel jsem ve městě 
Sydney na severu Nového Skotska. Byla tam 
neuvěřitelně krásná a drsná příroda. Kanaďané 
jsou opravdu velmi milí a přátelští. Měl jsem také 
možnost bydlet u Terryho Paula, indiánského 
náčelníka kmene Mi’kmaq, v jeho úžasné rodi-
ně, která dodržuje mnoho tradic a zvyků. V prů-
běhu mého pobytu mě vlastně přijali za svého. 

Kam byste se ještě chtěl podívat? 
Nikdy jsem nebyl v Asii, tam mě to moc táhne. 
Rád bych procestoval Vietnam, Myanmar, 
Indonésii. Ale hlavně toužím podívat se 
do Japonska, láká mě japonská kultura, umění 
a zejména příroda. A Nový Zéland. To jsou 
destinace, o kterých jsem vždycky snil. 

Jak často se vracíte domů? A jaký vztah 
máte k Poberouní? 
Do Čech se snažím jezdit každé dva měsíce. 
Poberouní je kouzelné, vždy se sem tak rád 
vracím! Chybí mi údolí. Berounka. Brdy. Projet 
se jen tak na kole za slunečného dne. Nebo se 
projít v lese. Vždy tam najdu takový klid v duši. 
Pokaždé, když se vrátím do Dobřichovic, 
vidím, že vzkvétají.   Archiv D. Zubryckého 

Téma připravila: Lucie Hochmalová 

Zastavení třetí:
Groningen a David Zubrycký

DOBNETTÉMA
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V naší republice je víc známých arbo-
ret neboli dendrologických zahrad. To 
všenorské se mezi ně určitě brzy zařadí. 

Už nyní je tu vysazeno kolem šesti tisíc rostlin 
a další stále přibývají. Můžeme tu vidět napří-
klad sekvoje, kryptomérie, jinany, azalky, ro-
dodendrony nebo vřesy, na jaře narcisy, v létě 
denivky a kakosty, ale ještě mnoho různých 
druhů. Po celý rok se tak střídají barvy a vůně. 
Je to opravdu ráj na zemi. 

Pane Mejstříku, vlastnit arboretum asi 
není jednoduchý koníček. Jak vlastně 
vznikla myšlenka, že ho vybudujete? 
Nápad založit arboretum vznikl v roce 2010 
po návštěvě výstavní akce v okrasné školce 
v Litomyšli. Když jsem viděl to velké množství 
kultivarů jehličnanů, včetně zakrslých čarovění-
ků, řekl jsem si, že by se měl sortiment jehlič-
nanů vhodný i pro malé pozemky u rodinných 
domů někde vysadit. 

To jste zřejmě musel mít k dispozici větší 
pozemek. Na jak velké ploše se arbore-
tum rozkládá? A máte ho nějak rozdělené, 
například podle druhů rostlin? 

Pozemek jsem vlastnil po předcích. Arboretum 
převážně z jehličnanů je na ploše dva a půl 
hektaru, další prostor o rozloze dva a půl hek-
taru je bývalá třešňovka, kde vysazuji sortiment 
velkých stromů, především kultivary dubů 
a buků. Třetí plochou je obora, v níž soustřeďuji 
výběr listnáčů. Arboretum je rozděleno na třicet 
částí, hlavně z důvodu evidence rostlin. Podle 
projektu měly být stejné druhy na jednom 
místě, ale z estetického hlediska jsme od toho 
ustoupili. 

Vypadá to opravdu hezky. Kdy jste projekt 
odstartoval? 
Začal jsem ho realizovat v roce 2013, první 
výsadby jsou z podzimu téhož roku. 

Vytvořili jste si návrh sami, nebo jde o dílo 
architekta? 
Základní projekt mi dělal významný zahradní 
architekt pan profesor Jiří Mareček. Samotné 
rozmístění rostlin provádím s Ing. Karlem Jis-
krou ze zahradnického centra ve Všenorech. 

Dá se vůbec spočítat, kolik rostlin je 
ve vašem arboretu? 

Ano. Všechny jsou evidovány, některé jsou na-
sázeny ve více exemplářích, jsou zde i trvalky 
a cibuloviny. Každá má svoje pořadové číslo, 
jehličnan, listnáč, rododendron, azalka a tak 
dále. Celkem šest tisíc rostlin. 

Máte mezi nimi nějakou vzácnost? 
Jsou zde krásné rostliny, některé čarověníky, 
které jsme sami našli, nikde jinde nerostou. 
Je tu 27 let starý Fagus Sylvatica „Vědomice“, 
který byl nalezen ve výsevu buků ve školce 
Vědomice. 

Součástí arboreta je také jezírko. Jak je 
velké a jakým způsobem vzniklo?
Jezírko bylo vytvořeno v nejnižší části pozemku 
jenom prohloubením a vybudováním hráze 
z vykopaného materiálu. Plochu odhaduji asi 
na osmdesát metrů čtverečních. 

V posledních letech jsou horká a suchá 
léta. Nechybí vám voda? 
To víte, že chybí. Dnes voda schází všude. 
Zaléváme jen nově vysazené kusy, mělce ko-
řenící trvalky a rostliny v rašelině, to jsou vřesy, 
vřesovce, rododendrony a azalky. 

A co pěstujete v oranžerii? 
Citrony, pomeranče a mandarinky. Nyní zrovna 
plně kvetou. 

Sestavení takové krásy muselo dát hodně 
práce. Kdo vám pomáhal a kolik času jste 
tady celkem strávil? 
To se snad ani nedá spočítat. To jsou tisíce 
a tisíce hodin. Většinou pracuji s rodinou, man-
želka obstarává evidenci rostlin a jmenovky. Při 
výsadbách mi pomáhají přátelé. 

Tisíce a tisíce hodin  
pro zelenou krásu 
Jan Mejstřík vytvořil  
ve Všenorech unikátní arboretum 

Kdysi tady byly louky a pastviny zarostlé šípky a trním. Dnes 
tu najdeme upravený prostor s úžasným výhledem, plný 
nejrůznějších rostlin, barev a krásy. Arboretum ve Všenorech 
sice zatím není otevřené pro veřejnost, ale majitel Jan 
Mejstřík má v plánu ho ukázat. A už teď můžeme s jistotou 
říci, že se máme na co těšit. 
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Je tu hodně kamenů. Bylo náročné sem 
všechny dovézt a umístit? 
Kameny jsem vybíral kus po kusu v lomu. 
Rozmístění a usazení na místo, to jsou další 
stovky hodin. 

Jak náročná je péče o arboretum nyní?
Neustále množíme další rostliny, vyměňujeme 
je za uhynulé a odstraňujeme plevel, ten roste 
pořád. 

A co vaše další plány? Už je vše hotovo, 
nebo stále přidáváte něco nového? 

V nabídkách okrasných školek se objevují nové 
kultivary, u sběratelů čarověníků nové jehlična-
ny, a tak průběžně doplňujeme sortiment. 

Máte čas na nějaké další koníčky? 
Čas už nemám žádný a nic jiného nestíhám. 

Chystáte se otevřít arboretum pro veřej-
nost? Kdy se můžeme těšit? 
Zatím je arboretum ve výstavbě, občas sem 
někdo z odborníků či přátel zajde. Nedokážu 
odhadnout, kdy k otevření dojde. 

! Lucie Hochmalová    Petra Stehlíková

Hrajeme si Tvoříme 8:00 – 16:30 Učíme se

dsberanek .cz

 1. – 5. 7. | Z pohádky do pohádky
 8. – 12. 7. | Indiánské léto
 29. 7. – 2. 8. | Sportovní tábor
 5. – 9. 8. | Kreativní tábor
 12. – 17. 8. | Hurá do přírody

Tábory jsou pro 12 dětí ve věku 2,5-6 let
Cena: 2 000 Kč/nedotované dítě | 1 500 Kč/dotované dítě (včetně jídla)

Přihláška k vyzvednutí ve školce, nebo po domluvě zaslána. 

Termín první úhrady a závazné přihlášky je 25. 5. 2019.

Více informací na tel. 605 255 722

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DOBNETROZHOVOR
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Swingový koncert 
Swingový koncert Jitky Vrbové a Stáni Čížkové 
s doprovodnou skupinou Nocturno Radima Linharta 
si můžete vychutnat 16. května od 19:30 hodin 
na zámku v Dobřichovicích. 

Přátelský dialog 

Koncert Lukáše Hynka-Krämera nazvaný Přátelský 
dialog výšek a hloubek se odehraje 12. května 
od 18 hodin v sále řevnického Zámečku. Flétnista 
a sólista opery Národního divadla (bas) vystoupí 
s hosty Janou Vychodilovou (klavír), Alžbětou 
Vlčkovou (violoncello) a Marií Hynkovou (housle). 
Zaznějí skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava 
Martinů a francouzských impresionistů. Rezervace 
na kultura@revnice.cz.

Hudební cestopis 17. věku 
Komorní hudba pro zobcovou flétnu a loutnu zazní 
21. května v 19 hodin na dobřichovickém zámku. 
Skladby Frescobaldiho, Scarlattiho, Purcella, Locka 
a dalších potěší v podání Jana Kvapila (zobcové 
flétny) a Jana Čižmáře (loutna). Hudební cestopis 
17. věku vás zavede do proslulých evropských kul-
turních center, ale i do míst v souvislosti s barokní 
hudbou méně očekávaných.

Tvořivý trh
Pátý Tvořivý trh a nově Festival Mníšek do ulice 
vypukne 18. května v Mníšku pod Brdy. Akce propojí 
Tvořivý trh společně s hudební, divadelní a umě-
leckou scénou. V plánu jsou tvořivé i pohybové 
workshopy, hudební produkce, řízená degustace 
čajů, hry pro děti i dospělé, umisťovací výstava 
drobného zvířectva, dobré jídlo a pití a mnoho další-
ho. Cílem je opět podpora umělců z našeho regionu.

Noc kostelů 
Letošní Noc kostelů připadá na 24. května. Ve více 
než 1 300 svatostáncích po celé republice je 
připraven kulturní program. V našem okolí to bude 
v Dobřichovicích, kam si můžete přijít poslechnout 
například Jaroslava Šarouna a žáky místní ZUŠ. Dále 
v Řevnicích, Osově, Černošicích nebo ve Všenorech.

Happening uměleckých škol 
ZUŠ Open, hudební projekt Magdaleny Kožené, 
vypukne 31. května a 1. června. V našem okolí se 
k němu připojí ZUŠ v Dobřichovicích, Řevnicích 
a Černošicích.

V našem kraji se o všech květnových 
víkendech bude už podvacáté konat 
festival Staročeské máje. Program je jako 

každý rok velmi bohatý. Vystoupí osvědčená 
seskupení, ale i nováčci, například folklorní 
soubor Lintava z Kunovic, Sejkorky ze Slatiňan 
nebo pražský Verpán. Po mnoha letech se 
na festival vrátí mělničtí Jarošovci, benešovský 
Benešáček nebo Krušnohorská dudácká mu-
zika. Domácí barvy jistě obhájí Notičky, Klíček, 
Proměny, Pramínek a Třehusk. A k tomu za-
hraje několik pěveckých sborů, děti z mateř-
ských i základních škol, proběhnou průvody 
krojovaných účastníků, pobožnosti, jarmarky, 
ceremoniály žádání o právo, besedy, kácení 
májek, zábavy… Máme se na co těšit. 

Kam na máje? 
BEROUN, VINAŘICE – 4. května 
SVINAŘE – 11. května 
ČERNOŠICE-MOKROPSY – 12. května 
PRAHA – 14. května 
ZADNÍ TŘEBAŇ – 18. května 
LETY, VŠERADICE, HLÁSNÁ TŘEBAŇ – 25. května 
KARLŠTEJN – 26. května

Folklorní festival je letos už dvacátý 

Dobřichovická divadelní společnost (DDS) má 
za sebou další úspěch! S hrou Je úchvatná! 
získala čtyři ceny a nominaci na celostátní pře-
hlídku Krakonošův divadelní podzim do Vyso-
kého nad Jizerou. 

Stalo se tak 11. dubna na soutěži v Sadské, 
kde se konaly Klicperovy divadelní dny neboli 
21. ročník středočeské postupové divadelní pře-
hlídky souborů z malých měst. Ceny pro DDS 
konkrétně získali: Eugenie Koblížková za výkon 
v roli Florence Foster Jenkinsové, Dušan Navařík 
za ztvárnění postavy Cosmy McMoona, Lenka 
Mejstříková za kostýmy a DDS za inscenaci. 

V Sadské hráli divadelníci od Berounky 
s plným nasazením a bez větších pochybení, 
i když prostor jeviště, zázemí, a hlavně nástupy 
byly úplně jiné než jejich vyzkoušené. Pokud jste 
nejnovější hru DDS ještě neviděli, budete mít 
možnost zhlédnout ji v červnu a červenci během 
divadelních slavností na zámku v Dobřichovicích.

Ochotníci vyhráli soutěž v Sadské

Filharmonie se vrací do lesa 
Po úspěšné loňské premiéře zavítá poslední 
květnovou sobotu do řevnického Lesního 
divadla Pardubická komorní filharmonie. 

Pod dirigentskou taktovkou Debashishe 
Chaudhuriho zazní výběr árií Mozarta, 
Verdiho či Offenbacha. O jejich interpretaci 
se postarají dvě sólistky: nevidomá sopra-
nistka Eva Blažková a řevnická mezzoso-
pranistka Ester Pavlů. Úvod bude patřit 
předehře k opeře Lazebník sevillský, závěr 
obstará Italská symfonie Mendelssohna-
-Bartholdyho. Dojde i na hudební překvape-
ní ke 30. výročí sametové revoluce, jemuž je celý koncert věnován. Vstupenky na sobotu 
25. května od 19 hodin můžete zakoupit online na webu GoOut.cz. Klasické tištěné lístky 
nabízí knihkupectví LeAmos v Řevnicích nebo dobřichovické infocentrum.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.
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Laco Deczi zahraje 
ve Svinařích 
Sokol Svinaře zve všechny příznivce 
dobré muziky, zvláště té jazzové. Po roce 
se v obci uskuteční další koncert světo-
známého trumpetisty a frontmana kapely 
Celula New York Laca Decziho. Na ten 
loňský dorazilo 230 diváků a organizá-
toři věří, že toto číslo letos překonají. 
Vystoupení proběhne v sobotu 8. června 
od 20 hodin na svinařských kurtech. 
Zájemci si mohou vstupenky za zvýhod-
něnou cenu 199 korun koupit v předpro-
deji na webu Svinare.cz. Na místě zaplatí 
o 51 korun víc.

Do studia jsme se vždycky těšili

Muzikant Sean Barry, který často 
vystupuje u Berounky se svou harfou, 
spolupracuje také se zpěvačkou 

Lenkou Filipovou. Nedávno získali zlatou desku 
za CD Oppidum. Při té příležitosti jsme ho 
trochu vyzpovídali.

V našem kraji jste už dost známý. Jak jste 
se sem z Anglie dostal? 
V roce 1998 jsem byl na hudebním turné 
s britskou kapelou Ushna. Poslední koncert 
jsme měli v Drážďanech a jeli jsme přes Prahu. 
Neměli jsme čas na zastávku, ale viděl jsem 
krásné město a chtěl jsem se do něj podívat. 
To se mi podařilo o rok později. Bylo úžas-
né vidět jinou kulturu, architekturu, historii. 
Zajímala mě muzika a čeští hudebníci, a tak 
jsem se jel podívat do Karlových Varů, kde hrál 
houslista Honza Hrubý, pro mě neuvěřitelný 

hráč. Po koncertě jsme se seznámili a po pár 
letech začali spolupracovat. Přes něj jsem se 
dostal do kapely Dickobrass, Vláďa Merta trio, 
potkal jsem Honzovu dceru Andreu, která hrála 
na flétnu, tak jsme se dali dohromady a začali 
vystupovat jako duo. Bylo to fantastické. 

Nedávno jste získal zlatou desku. Jak za-
čala vaše spolupráce s Lenkou Filipovou? 
Potkali jsme se v roce 2004. Ptala se mě, jestli 
mluví správně anglicky. Měli jsme stejné názory 
na hodně věcí, začali jsme zkoušet a pak 
i koncertovat. Do jejího repertoáru jsem přivezl 
některé keltské balady. Lenka je zpívala, jako 
by je už dávno znala. Pro mě to bylo super. 

Kdo vybíral písně na desku a jak dlouho 
nahrávání trvalo? 
Trvalo to asi čtyři měsíce, následovalo velmi 
úspěšné turné. Byla to příjemná práce, vždyc-
ky jsme se do studia těšili. Písničky jsem vybral 
a aranžoval já. 

Je těžké naučit se hrát na keltskou harfu, 
kterou ovládáte? 
Keltskou harfu jsem dostal v devíti letech. Viděl 
jsem ji tehdy poprvé v životě. Byl to pro mě 
atraktivní nástroj, moc se mi líbil. Nejdřív jsem 
hrál jen jednoduché melodie. Neumím noty, tak 
jsem zkoušel všechno, co jsem slyšel. Pak mě 
oslovila velká agentura v Newcastlu a domlu-
vila mi koncerty s kapelami. Můj první koncert 
v deseti letech sledovalo přes 800 lidí, ale já 
jsem neměl trému ani nervy. Na pódiu jsem se 
cítil jako doma. Byl to krásný pocit. 

Můžeme se na vás někdy těšit v Dobřicho-
vicích nebo v okolí? 
Určitě ano, ale nevím kdy. S Andreou Hrubou 
hrajeme už sedm let a moc se mi to líbí.

Zámeček hostí absolventské koncerty 
V květnu budou v řevnickém Zámečku dva absolventské koncerty místní ZUŠ. Zahraje na nich 
řada mladých muzikantů, kteří se v uplynulých letech podíleli na úspěších ZUŠ v hudebních sou-
těžích od okresních po celostátní kola. 

Houslistky Tereza Koňasová a Marianna Krutská, flétnista Vojtěch Brenner a klarinetisté Tereza 
Součková a Kryštof Lorenc se představí 14. května od 18:30 hodin. Jedním z vrcholů se má stát vy-
stoupení veleúspěšného kvarteta zobcových fléten ve složení Kamila Kolářová, Vojtěch Brenner, Kristin 
Kuthanová a Barbora Stará. Mladí flétnisté letos postoupili do celostátního kola soutěže v komorní hře. 
Pátek 24. května od 18 hodin patří klavíristce, flétnistce a hornistce Kamile Kolářové a houslistce Tereze 
Petrové. Obě dívky sbírají vavříny na mezinárodních soutěžích a připravují se na studium Pražské kon-
zervatoře. Repertoáru bude dominovat Antonio Vivaldi. V triu se přidá cembalistka Alice Divišová. Tato 
sestava mimochodem naprosto ovládla krajské kolo letošní soutěže ZUŠ. V rámci koncertu vystoupí 
i komorní orchestr složený z žáků a učitelů ZUŠ. Dvoustranu připravila: Lucie Hochmalová

Řevnice se během prvního prázdninového 
víkendu opět stanou hlavním městem té 
nejlepší hudby, která se řadí do oblasti folku 
& country a dalších příbuzných žánrů. Festival 
Porta se ve zdejším Lesním divadle bude konat 
od 28. do 30. června, tentokrát už podvanácté.

Nejstarší open festival, jehož dobré jméno 
je výsledkem obětavé práce minimálně dvou 
generací, otevírá své brány již potřiapadesá-
té. A také letos pořadatelé připravili skvělý 
program, v němž hlavní roli hrají soutěžící, kteří 
postoupili do finále z oblastních kol.

Porta je ovšem kromě soutěže i plná 
dalších dramaturgických překvapení v po-
době doprovodných akcí a hostů. Během tří 
dnů se finálovou soutěží prolnou představení 
celé plejády vynikajících muzikantů. Zazpívá 
například Fleret, Spirituál kvintet, Naďa Urbán-
ková, COP, Slávek Janoušek, Nezmaři, Hop 
trop, Petr Bende, Pavlína Jíšová nebo vítězka 
loňské Porty Tereza Balonová. Máte se zkrátka 
na co těšit!

Naživo! 
Již 4. května do Černošic vůbec 
poprvé dorazí legendární hudebníci 
WWW Neurobeat v rámci projektu 
Naživo! Kapela kombinuje industriální 
elektronickou hudbou, rap a poezii. 
U Berounky mimo jiné představí své 
nové album Neutopíš se dvakrát 
v téže řece. Hudební večer zahájí 
mladá a zčásti lokální skupina The 
Breakrolls.

Přichází Porta 
s číslem 53
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KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

SVĚT ELEKTROKOL 
V ŘEVNICÍCH

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12
www.kola-sport.cz

Rezervace a informace

www.ottomanek.cz
info@ottomanek.cz 

603 495 368
603 745 576

KURZY LEKCE

OTTOMÁNEK
Klub pro aktivní a rodinný život

Přijímáme
přihlášky

kojenecké plavání
plavání dětí od 4 do 12 let
aqua aerobik

Místo konání
bazény
Dobřichovice 
Černošice

Zahájení
září 2019

PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme
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Vícebojařka Eliška Klučinová a juniorský 
rekordman na 400 metrů Matěj Krsek 
pokřtili atletický ovál nového sportov-

ního areálu v Černošicích. Slavnostně ho 
otevřeli starosta města Černošice Filip Koří-
nek a předseda atletického klubu ASK Dipoli 
Tomáš Vodička v neděli 28. dubna. 

Oběma atletům se místní areál líbil. Fanoušky 
potěšili autogramiádou. Zejména děti měly ze 
známých sportovců obrovskou radost a nechaly 
si podepisovat boty, tretry, trička a deníky. Zá-
jemci si během sportovního odpoledne naplno 
vyzkoušeli povrch areálu, a to v běhu na 60 
metrů a ve skoku dalekém. Nechyběl otevřený 
závod pro veřejnost na 800 metrů, exhibiční 
závody ve skoku vysokém a sprintu na 100 
metrů. Skok do výšky měl úžasnou atmosféru, 
diváci roztleskávali a skvěle fandili. „Podle slov 
jednoho z atletů, který výkonem 196 cm zvítězil, 
patřil tento závod k nejlepším v jeho životě,“ řekl 
místopředseda atletického klubu Jan Sirotek.

Před slavnostním vyhlášením všechny zau-

jala i mimořádná ukázka basketbalu, ropeski-
ppingu a zumby. 

„Dá se říci, že stavba takového sportoviště 
je převratná záležitost, protože mnoho obcí 
klade větší důraz na renovaci fotbalových hřišť 
než na vybudování atletických oválů s kvalitním 
povrchem a dostatečným zázemím. Atletika 
je přitom přezdívána královna sportů a pova-
žována za olympijský sport číslo jedna,“ uvedl 
Tomáš Vodička, předseda ASK Dipoli (atletický 
klub slučující atlety z Černošic a Dobřichovic).

Filip Kořínek na závěr poděkoval všem, kteří 
se na realizaci výstavby celého areálu podíleli 
a dotáhli ji ke zdárnému konci. Více o atletice 
a přihláškách se dozvíte na webu Askdipoli.cz.

DOBNETSPORT 

O světovou konkurenci se 
na startovní listině hlavního závodu 
postaral historicky nejúspěšnější 
český biker a olympijský vítěz Ja-
roslav Kulhavý, mistr Evropy XCM 
a dobřichovický patriot Kristián 
Hynek nebo vítěz Sunshine Cupu 
Jan Škarnitzl. Tuto silnou trojku 
doplnila další tradiční esa KPŽ: 
Pavel Boudný, Matouš Ulman, 
Martin Stošek, Tomáš Višňovský, 
Filip Rydval, mezi ženami loni 
fenomenální Jana Pichlíková, 
Barbora Průdková, Pavla Havlí-

ková nebo po mateřské dovolené 
znovu závodící a kdysi nepřekona-
telná Petra Kottová.

Jak už to u úvodního podniku 
bývá, na hlavní trase se od začátku 
jelo hodně rychle. Vysoké tempo 
udržely první dvě skupinky s hlavní-
mi favority až k prudkému výjezdu 
na Mohylu u Mořinky. Už na osmém 
kilometru využil Martin Stošek (Vi-
talo Future Cycling) své maximální 
tempo, z první pozice všechny kon-
kurenty „odpáral“ a svým soupeřům 
ujel. Navíc svůj náskok v průběhu 

celého závodu neustále navyšoval, 
takže do cíle dojel nečekaně rychle 
a osamocen v čase 1.20:22.0. „Vá-
hal jsem, jestli jet celý zbytek trati 
na větru sám. V neděli mě čekal 
další důležitý závod, ale cítil jsem 
se skvěle. Vyjet si body v prvním 
závodu KPŽ sezony rozhodně není 
k zahození a také jsem chtěl udělat 
radost svým kolegům z nového 
týmu,“ komentoval svůj fenomenální 
výkon hrdina Karlštejn Tour 2019.

Boj o další medaile v cílové 
rovince nakonec vyzněl nejlé-
pe pro Jana Škarnitzla (MITAS 
Mercedes Benz), třetí stupínek 

vybojoval Matouš Ulman (Česká 
spořitelna – Accolade). Bramboru 
bral Rydval a páté místo Stoškův 
týmový kolega Hynek.

Mezi ženami se letos musela 
před vítěznou Terezou Neumanno-
vou (Česká spořitelna – Accolade) 
o pět sekund sklonit Jana Pichlí-
ková (Kross Bike Ranch). Bronzo-
vá Jana Průdková (GHOST Team) 
dojela do cíle 6 minut za vedoucí 
dvojicí a čtvrté Pavle Havlíkové 
v tradičním dresu KC Koopera-
tiva Jablonec nadělila další dvě 
minuty. Všechny výsledky najdete 
na kolopro.cz.

Nový 
sportovní 
areál pokřtili 
známí atleti

Zleva Filip Kořínek, Tomáš Vodička, Eliška Kluči-
nová a Matěj Krsek.  Mike Koukal

Nový atletický areál v Černošicích-Mokropsech.  Petra Stehlíková

Praha – Karlštejn Tour ovládl Martin Stošek

Basketbalisté Radotína svedli v sobotu 27. dubna rozhodující třetí finá-
lový zápas druhé národní ligy na palubovce soupeřů. Nastoupili proti 
sportovnímu celku Akademie mládeže Brno. Konečné skóre 81:91 
znamenalo jediné: Wolves získali mistrovský titul!  Archiv klubu

Sobota 27. dubna patřila v Dobřichovicích příznivcům prvního zá-
vodu Kola pro život 2019, oblíbené Praha – Karlštejn Tour České 
spořitelny. Dvacátou sezonu největšího seriálu závodů na hor-

ských kolech v ČR otevřelo více než 1 600 bikerů a bikerek.

 Miloš Lubas
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Nabízíme pronájem
párty stanů

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

Filip Čáslava
tel.: 777 725 566
www.techproduction.cz
www.svatebnistany.cz

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme na volné pracovní místo 
pro odbor Technických služeb zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK 
TECHNICKÝCH SLUŽEB
Druh práce: drobné údržbářské práce, stavební a úklidové práce  
k zajištění čistoty města, údržba městské zeleně, práce řidiče atd.

Kontakt: Renáta Petelíková, vedoucí OTS, tel.: 724 126 770

Chráněná dílna
Prádelna Zelený ostrov

HLEDÁ do svého kolektivu
nové spolupracovníky.
Práce možná i na zkrácený úvazek.

V případě zájmu nás kontaktujte na:
info@zelenyostrov.eu nebo na čísle 720 971 125

DOBŘICHOVICE

NÁVRH INTERIÉRU
Chcete rozzářit Váš interiér a nevíte jak?
Nechte si vypracovat 3D návrh za cenu 4500 Kč/pokoj do 20 m².
Také můžete obdarovat své blízké stejnou službou, 
například jako dárek!
Kontakt: 776 656 545 / alice.jaegerova@iqinteriery.cz
www.iqinteriery.cz

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

KALKHOFF 
ENDEAVOUR
Made
in Germany

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

Nově zrekonstruovaná restaurace

U Rysů v Řevnicích

PŘIJME:

KUCHAŘE/KU
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

Na HPP i brigádně

Životopis zasílejte: novakova.romi@gmail.com
Bližší informace na tel.: 728 939 174

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

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
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Hudlice leží sedm kilometrů od Berouna 
na okraji Křivoklátské vrchoviny a mají 
necelých 1 200 obyvatel. Na slavného 

rodáka a učitele českého jazyka tu narazí-
te hned při příjezdu díky ceduli „Vítáme vás 
v rodišti Josefa Jungmanna“. K jeho památníku 
dojdete ulicí Bratří Jungmannů kolem hospůd-
ky U Jungmanna. V Jungmannově ulici najdete 
také obecní úřad. Je znát, že tento Čech se 
ve své rodné obci stále těší velké úctě. 

Krátce o historii a životě 
Jungmannovi předkové byli Němci a k Berou-
nu přišli za prací v první polovině 17. století ze 
Saska. Josefův děda Matěj Jungmann koupil 
dům v Hudlicích č. p. 43. V něm se pak narodil 
Tomáš a se svou ženou Kateřinou měl deset 
dětí. Josef přišel na svět jako šestý. Navštěvo-
val místní školu, v níž se vyučovalo česky. Když 
jeho učitel zjistil, že je chytrý, poslal ho do ně-
mecké piaristické školy v Berouně, kam chodil 
i na latinu. Poté už jeho cesta vedla do Prahy 
na piaristické gymnázium v dnešní Panské 
ulici a posléze na univerzitu, kde studoval 
filozofii a práva. K rodičům do Hudlic se vracel 
na prázdniny, tehdy samozřejmě pěšky. 

Josef se postupně naučil německy, latinsky, 
řecky, francouzsky, italsky, španělsky, anglicky, 
rusky a polsky. V dospělosti učil na gymnáziu 
v Litoměřicích, tam se také oženil, v roce 1815 
zakotvil v Praze, kde se stal profesorem a poz-
ději ředitelem na Akademickém gymnáziu. 
Koupil si dům v Široké ulici, dnes Jungmanno-
vě. Byl děkanem a rektorem filozofické fakulty. 
Zemřel na tuberkulózu v roce 1847. 

Domek s černou kuchyní 
Ale vraťme se do Josefova dětství. Typická 
venkovská roubená chaloupka (selské stavení) 
stojí na kopečku ve velké zahradě naproti 
mateřské škole. Je před ní malá zahrádka, ob-
rácená je směrem na náves a dovnitř se vchází 
z podélné strany. 

Byla postavena v roce 1718. Původně prý 
měla dvě střechy, které dnes už neuvidíte. 
Uvnitř je dobová černá kuchyně s předsíní 
a jednou místností. Později byly přistavěny ještě 
další tři místnosti. K bydlení sloužily dvě z nich. 
První byl jakýsi obývací prostor se stolem 
a s pecí. Ve druhém rodina spala: rodiče a nej-
menší děti na posteli a v kolébce, větší ratolesti 
na peci. Topilo se z černé kuchyně, kterou 
používali i k vaření. Stále je tu dobové zařízení, 
například malovaná skříň, postel, kolébka a vel-
ká pec v obou světnicích.V jakémsi skladišti 
spatříte nástroje a nářadí a vchod do sklípku. 

Hned u vchodu je v předsíni vystaven rodo-
kmen Jungmannů od doby, kdy přišli na Křivo-
klátsko. V Hudlicích už potomci dlouho nežijí. 
Rodová větev v nedaleké Svaté však ano. 

Expozice v jedné místnosti představuje život 
a dílo Josefa Jungmanna. Jsou zde jeho písem-
nosti, dopisy a Leopoldův řád, který Jungman-
novi udělil v roce 1839 císař Ferdinand za vydání 
Česko-německého slovníku. Slavný jazykovědec 
byl také povýšen do rytířského stavu. 

Na domě je již od roku 1860 tabulka s nápi-
sem „Zde se narodil Josef Jungmann“ a před 
ním pomník z roku 1873 s bustou slavného 
rodáka z novojáchymovské litiny. Jungmannův 

památník tu byl zřízen v roce 1898 a nedávno 
zrestaurován.

Tip redakce
Pokud byste si chtěli udělat v okolí pěší výlet, 
vydejte se na naučnou stezku Krušná hora – 
Hudlický vrch. Celá trasa měří kolem 10 kilome-
trů, má 14 zastavení a 30 informačních tabulí. 
Její součástí je půvabná rozhledna Máminka, 
vysoká 33 metrů, která je od centra Hudlic 
vzdálená asi tři kilometry. Cestou od památníku 
k naučné stezce uvidíte také kostel sv. Tomáše 
a kapličku sv. Jana Nepomuckého. Ideální doba 
je v polovině července, kdy se v obci konají 
oslavy narození Josefa Jungmanna. Více infor-
mací najdete na webu Obec-hudlice.cz. 

Chcete-li hledat další stopy po našem 
slavném vlastenci, zavítejte do Prahy. V Jung-
mannově ulici č. 749/32 se nachází pamětní 
deska a na nedalekém Jungmannově náměstí 
je od roku 1878 jeho pomník.

 !  Lucie Hochmalová 

DOBNETTIP

Užitečné informace: 
• Návštěvní doba je až do 31. října od středy do ne-

děle od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

• Vstupné činí 20 korun pro dospělé a 10 korun pro 
děti do 15 let. Za rodinné vstupné dáte 50 korun. 
Držitelé ZTP za lístek neplatí. 

• Prohlídku je lepší objednat na telefonu 
737 311 567 nebo na OÚ Hudlice. Během 
návštěvní doby lze přijet bez objednání, a pokud je 
zavřeno, zavolat od památníku. Paní průvodkyně 
přijde do 10 minut.

Výlet do rodiště Josefa Jungmanna 
Asi jen málokdo nezná jméno 
Josefa Jungmanna. Tento 
vlastenec, jazykovědec, 
básník a pedagog se narodil 
16. července 1773 za vlády 
Marie Terezie nedaleko 
Berouna. V obci jménem 
Hudlice dodnes stojí jeho 
rodný domek, který slouží jako 
památník.
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KERAMICKÁ DÍLNA RADOSLAVY VRABCOVÉ

Přijďte mezi nás!
CO VÁM NABÍZÍME?
Pravidelné kurzy keramiky i jednorázové akce.  
Čtyřikrát ročně máme například akci pro seniory.

KDO MŮŽE PŘIJÍT?
Kdokoliv se zájmem o tvoření z keramiky. Přihlásit se  
mohou děti od šesti let a dospělí v jakémkoliv věku.

KDE NÁS NAJDETE?
Kurzy probíhají v hlavní budově ZŠ Dobřichovice (u mostu).

KOLIK LIDÍ K NÁM CHODÍ?
Zájem je velký, chodí k nám 80 dětí a 30 dospělých týdně.  
Mnozí zájemci navštěvují kurzy řadu let.

CO VŠECHNO VYRÁBÍME?
Dárky na Vánoce a Velikonoce, šperky, obaly na svíčky, hrnky, postavy, zvířata, 
keramiku do zahrady, ale také třeba soupravu na čokoládové fondue.  
Všechny výrobky si odnesete s sebou domů.

JAKÉ MÁ TVOŘENÍ Z KERAMIKY VÝHODY?
• Je to skvělá relaxace.
• Každý se může realizovat podle svých představ, při výrobě se  

uplatní Vaše fantazie.
• U dětí se navíc rozvíjí jemná motorika, v dnešní době tak potřebná.

Lucie Janášová – lektorka (úterý) Mgr. Radoslava Vrabcová – lektorka (středa, čtvrtek)
tel.: 602 278 377 | e-mail: luciejanasova@seznam.cz tel.: 721 843 006 | e-mail: r.vrabcova@gmail.com

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

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Box pro dospělé  
PETR

Movement  
Štěpán

Út

VELKÝ
SÁL

Funkční kruhový 
tréning Mirek

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Box pro děti
PETR

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Bodystyling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL 17:30 – 18:30 Box pro dospělé  PETR

St

VELKÝ
SÁL

Fresh kruhový 
tréning Mirek

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

Fresh kruhový 
tréning Mirek

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Movement  
Štěpán

Bodystyling  
GÁBINA

Box pro dospělé  
PETR

MALÝ
SÁL

Pá VELKÝ
SÁL

Funkční kruhový 
tréning Mirek

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)                                                    Naleznete nás na  Olympia Fitness
Lekce je zaměřena na základní pilíře našeho pohybového aparátu jako jsou mobilita, stabilita, 
koordinace, síla, kondice a pohybový systém celkově.

Přijďte udělat něco pro své zdraví a přesvědčte se sami, jak skvěle se dají všechny tyto pilíře posílit a pozitivně tím ovlivníte kvalitu svého života. Nový kolega Štěpán už se na Vás těší.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  tel.: 257 711 071 www.olympia-wellness.cz

MOVEMENT SE ŠTĚPÁNEM
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Jaro a teplé dny jsou tu a s nimi i každo-
roční invaze klíšťat. Chránit sebe i své 
chlupaté kamarády proti těmto parazitům 

je důležité zejména z toho důvodu, že klíšťata 
jsou přenašeči závažných infekčních onemoc-
nění a způsobují kožní obtíže.

Přenašeč nemocí
Je prokázána možnost přenosu až 150 
různých infekcí z klíšťat na teplokrevné tvory. 
Nejčastějšími nemocemi u nás jsou lymská 
borelióza a klíšťová encefalitida. Při velmi 
silném napadení klíšťaty může vlivem produ-
kovaného neurotoxinu dojít ke změně činnosti 
nervových buněk a následkem toho nejprve 
k obrně zadních končetin, která může vyústit 
až do celkové obrny a zástavy dýchání. Tento 
stav se označuje jako tick paralysis (klíšťová 
obrna). Z návštěvy Středomoří si váš pes může 
dovézt například babeziózu, ehrlichiózu nebo 
Q horečku. Mimo to mohou klíšťata vyvolat 
také ekzémy a alergické reakce nebo po nich 
na kůži zůstávají ošklivé svědivé boláky.

Jak zacházet  
s přisátým klíštětem
Po příchodu zvenku svého mazlíčka důklad-
ně prohlédněte a ihned odstraňte všechna 
klíšťata. Klíště před vyndáním nikdy nenatírejte 
krémem, olejem ani lihem kvůli usmrcení. 

Začne pak do svého hostitele vypouštět velké 
množství potenciálně infikovaných slin. Navíc 
natřené krémem či olejem se daleko hůř 
vytahuje. Parazita uchopte speciální pinzetkou 
nebo tzv. elektrikářským krokodýlkem tak, 

abyste jej příliš nezmáčkli. K nákaze hostitele 
dochází při sání vypouštěním slin do rány a při 
odstraňování klíštěte vtlačením jeho obsahu 
do ranky. Proto je nutné při vyndávání klíštěte 
nepoškodit jeho napité tělo. Kývavým nebo 
točivým pohybem (v jakémkoli směru) klíště vy-
táhněte. Zkontrolujte, zda je celé. Místo, odkud 
bylo odstraněno, je třeba potřít dezinfekcí (líh, 
Jodisol, Betadine).

Prevence napadení klíšťaty
Nejlepší prevencí onemocnění přenášených 
klíšťaty je zabránit přisátí parazitů nebo způsobit 

jejich rychlý úhyn. V současné době je na trhu 
široký sortiment antiparazitárních výrobků pro 
psy i kočky. Vždy je nutné dodržovat doporu-
čení výrobce, nezaměňovat výrobky určené pro 
jednotlivé druhy zvířat, respektovat vhodný věk 
pro jejich použití a sledovat dobu účinnosti.

Mezi nejčastější antiparazitární přípravky 
patří obojky, spot-on (pipeta za krk), tablety 
a spreje. Produkty mají svá specifika a ne 
všechny se hodí pro každou kočku či psa. 
Vždy je vhodné se před nákupem nového 
antiparazitika poradit s veterinářem. Nikdy 
nepoužívejte přípravky určené psům pro 
ošetření koček, neboť může dojít až k úhynu 
zvířete vlivem zcela jiné citlivosti k účinným 
látkám. Není možné zcela jednoznačně říct, 
který výrobek je nejlepší. Například některý pes 
nesnese dlouhodobé nošení obojku, jiný zase 
může trpět alergií na spot-on.

Očkování
Na trhu existuje vakcína pro psy proti lymské 
borelióze. Toto očkování nemá preventivní 
účinek na přisátí klíštěte, zabraňuje však vzniku 
nemoci. Důležité je především v oblastech 
vysokého výskytu klíšťat a u loveckých psů. 
Nejlepší doba pro očkování je mimo sezonu, 
tedy v zimním období. Proti klíšťové encefa-
litidě vakcinace pro zvířata neexistuje. Tato 
choroba však není u psů častý problém.
 www.tervet.cz

Boj s klíšťaty u psů a koček

inzerce
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Letní tábory
Co nabízíme?
Od kolika let: Pro děti od 4 do 10 let věku

Cena: 3 150 Kč/týden Časový rozsah: 8:00–17:00

Místo:  LMŠ Na dvorečku, Lety Pod Lesem

 1. turnus Termín: 8.–12. 7. 2019

ZA HORY ZA DOLY MÉ ZLATÉ POHORY
Turistika a skauting

Poznej pravou divočinu za brankami Dvorečku.

Průvodci: M. Krejčí, E. Bachiri, P. Opavský

 2. turnus Termín: 15.–19. 7. 2019

PO STOPÁCH VODNÍHO KMENE
Turistika a vodácké dovednosti

Bosé nohy a vlny vod nás zavedou do dávné minulosti.

Průvodci: A. Kořínková, T. Pospíšil, R. Nižnik 

Místo:  Centrum Jeden strom,
Dolní Černošice-Lipence

1. turnus              Termín: 8.–12. 7. 2019

DOBRODRUŽSTVÍ ROBINA HOODA 
Středověk

Pojďme se spolu vydat do časů dávno minulých,  
do dob chrabrých rytířů a krásných princezen.

Průvodci: P. Fialová, M. Doležalová, B. Kročáková

2. turnus              Termín: 15.–19. 7. 2019 

DIVADELNÍ PRÁZDNINY 
Divadlo

Na týden se ponoříme do světa mezi oponou a kulisami. 

Průvodci: J. Kadlečková, I. Hlůžeová, L. Kratochvílová 

3. turnus  Termín: 22.–26. 7. 2019

HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE!
Sport

Opravdu dokážeme rozhýbat všechny kosti v těle?  
Kolik jich vlastně máme? A co díky nim dokážeme?

Průvodci: D. Tomanová, V. Vonzová, R. Vonzová

A na co vás do škol Jednoho stromu zveme?
7. 5. | 14:00–16:00
Zápis do LMŠ  
Na dvorečku / Lety

25. 5. | od 14:00 Oslavy 10. výročí založení Jednoho 
stromu: odpoledne pro rodiny s dětmi, hudba, 
divadlo, dílny / Černošice – Sportpark Berounka

Komunitní škola doplňuje volné místo  
do budoucí první třídy na šk. rok 2019/20.

Zájemci se mohou hlásit na skola@jedenstrom.cz 
nebo na tel. 723 631 600

ZUŠ Řevnice uvádí

M I X
festival7
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Historie Mokropes je pestrá. První 
zmínka o nich pochází z roku 1088, 
až do roku 1950 měly dvě části 

oddělené Berounkou: Dolní a Horní Mokro-
psy. V roce 1950 byly ale Dolní Mokropsy 
připojeny k Černošicím a Horní zase ke Vše-
norům, jimž připadl také kostel sv. Václava. 
A možná i proto, že Dolní Mokropsy od té 
doby kostel neměly, byla na zadní straně 
bývalé hasičské zbrojnice zřízena výklenko-
vá kaplička s dřevěnou sochou sv. Václava. 
Lidé se tam začali potkávat a scházejí se tu 
dodnes. A kapličku si pojmenovali po sva-
tém Václavovi. 

Stavba zbrojnice 
V kronice mokropeských hasičů se dočteme 
toto: „Na návrh pana Tomáše Kutila ze dne 
17. března 1903 byl v obci založen Sbor dob-
rovolných hasičů a za 800 korun rakouských 
byla panu Tůmovi zadána stavba hasičské 
zbrojnice na stříkačku a nářadí. Dne 8. května 
1904 byla vysvěcena ruční čtyřkolová stříkačka 
a téhož roku bylo rovněž postaveno hasičské 
skladiště.“ 

A tak vznikla budova dnešní kapličky, která 
sloužila jako skladiště až do roku 1950, tedy 
celých 46 let. Po 2. světové válce už hasičům 
nestačila, a tak si vybudovali nové prostory 
v objektu tehdejšího státního statku. Zbrojnice 
během dalších let sloužila různým účelům 
a chátrala. Před rekonstrukcí v roce 2003 ji 
využívali třeba zahrádkáři jako sklad a prodej-
nu hnojiv. 

Socha svatého Václava 
Na zadní straně zbrojnice ve východním 
průčelí byla postavena výklenková kaplička 
s dřevěnou plastikou sv. Václava z přelomu 
19. a 20. století. Pamětníci tvrdí, že socha tu 
byla až do roku 1947, než ji členové Podpůr-
ného spolku Rozkvět sundali kvůli renovaci. 
Bohužel dalších 41 let zůstal sv. Václav uložený 
a zabalený na půdě u místní rodiny Sklenářů, 
protože komunisté nedovolili ho do kapličky 
znovu umístit. 

Teprve v roce 1988 při oslavách 900 let 
od založení obce se socha mohla vrátit. A ko-
nečně roku 2003 se chátrající stavba dočkala 
i rekonstrukce. Během povodní 2002 byla sice 
ušetřena, protože stojí na mírném kopečku, 
ale i tak zůstala v dezolátním stavu. A svatý 
Václav měl opět smůlu: jeho sochu na začátku 
rekonstrukce ukradl neznámý zloděj... 

Sbírka a galerie 
Oprava byla dokončena v roce 2006. Za pe-
níze z veřejné sbírky vytvořil výtvarník Jiří 
Altmann novou sochu sv. Václava a město 

nechalo ve zbraslavské zvonařské dílně 
rodiny Manoušků ulít do zvoničky nový zvon, 
vážící 40 kilogramů. Ten původní totiž Němci 
za 2. světové války zabavili. Slavnostní ote-
vření si lidé vychutnali v předvečer Dne vzniku 
samostatného Československa, 27. října 
2006. Svěcení vykonal jáhen Michal z řevnické 
farnosti. 

Před kaplí stojí na kamenném podstavci 
litinový kříž z roku 1888 a na okraji parčíku 
najdeme také pomník obětem světových válek 
z roku 1933. Uvnitř je pak dřevěná plastika 
sv. Floriána. 

Kaplička je dnes v majetku města a slouží 
jako síň, kde se pořádají výstavy, koncerty 
a nejrůznější kulturní akce přístupné široké ve-
řejnosti. Využívána je od jara do podzimu, kdy 
bývá otevřeno. V zimě se tady scházejí maso-
pustní průvody a před Vánoci zpívají koledy. 
O kapličku pečuje paní Lada Sklenářová, která 
bydlí nedaleko, a na požádání kapličku otevře. 
V případě zájmu lze zavolat na její telefonní 
číslo, zveřejněné na dveřích. 

! Lucie Hochmalová 
Zdroj: Simona Kysilková Šnajperková, Černošická 

společnost letopisecká a kniha Černošice, 2016 

 Petra Stehlíková

Mokropeská kaplička: 
dříve hasičská zbrojnice, 
dnes galerie 
Kolem řeky Berounky je mnoho zajímavých míst. Jedním 
z nich je kaplička sv. Václava, která se nachází v Mokropsech 
nedaleko řeky a Masopustního náměstí. Stojí tu už od roku 
1904. Tehdy to ale vůbec nebyla kaplička...

DOBNETHISTORIE
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 20. května 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro dva vylosované luštitele se správnou tajenkou je jednodenní vstupenka na Portu Řevnice. 
Cenu věnuje Spolek Porta.

Vylosovaný luštitel křížovky z dubnového vydání je pan Václav Lorenz, Řevnice.
Výherce získává poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada, Dobřichovice.

Tajenka z minulého čísla: Budeme otevírat zahrádku

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 5/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

PORTA 2019
28. 6. – 30. 6.
Lesní divadlo Řevnice
www.PORTA-FESTIVAL.cz

53. ročník

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA PORTU
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www.panskazahrada.cz www.wellnessdobrichovice.cz

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.

Anežky České 432, Dobřichovice

• Restaurace a krbový salonek
• 4 seminární místnosti
• Vyhřívaná tří sezonní terasa
• Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
• Hotel 23 pokojů
• podzemní parkovište
• Svatební apartmá s vlastní
   privátní terasou na střeše



PŘIHLASTE SE TAKÉ KE STUDIU

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 31. května 2019  
a získáš slevu na školní rok 2019/2020.

 Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na praktické dovednosti.

 Příprava na studium středních a vysokých škol.

Podrobné informace o škole a studiu na filmovaskola.cz
Sleduj nás na   / filmovaskolarevnice

Od  13 let


