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ze Všenor na Kazín Dobřichovičtí 

hasiči mají 
napilno

Pavel Zajíc 
z Nezmarů: 
Jsem rád,  
že se Porta 
konečně  
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Poberounský 
folklor

Pro nové kolo do Mníšku
Více než 200 kol skladem

Léto
na Berounce
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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu
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HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY 
PRO TYTO POZICE:

 ÚČETNÍ pro nestátní neziskovou organizaci (částečný úvazek dle dohody)

 LEKTORKA kroužků BRICKS4KIDZ (stavění s kostkami LEGO)

a HRAVÁ VĚDA (poloviční úvazek nebo DPP, výuka v odpoledních hodinách, 
proškolení a materiály zajistíme, řidičský průkaz výhodou)

 LEKTORKA ANGLIČTINY a LEKTORKA HRY NA FLÉTNU
(DPP nebo IČ, odpolední výuka)

 INSTRUKTORKA PLAVÁNÍ (DPP nebo IČ, dopol. výuka v Dobřichovicích)

Více INFO: Radka Alexy, alexy@svcdodo.cz, tel.: 770 105 175

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

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

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

Pod Lipami 2, Řevnice | tel: 737 258 018     www.clementti.cz

KOSMETIKA  |  MASÁŽE  |  LYMFODRENÁŽE  |  NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE
TĚLOVÁ OŠETŘENÍ  |  DEPILACE  |  DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
MEZOTERAPIE  |  RADIOFREKVENČNÍ LIFTING  |  ULTRAZVUKOVÉ OŠETŘENÍ
LASH LIFTING  |  BARVENÍ OBOČÍ HENOU

daně a účetnictví
n Účetnictví a daňová evidence
n Mzdové účetnictví 
 a personální služby
n Daňové služby a poradenství
n Auditorské služby
n Likvidace společností
n Účetnictví slovenských společností

LUKKARO s.r.o. – účetnictví
Hana Kůželová

Palackého 439,  252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570

e-mail: ucto@lukkaro.cz
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Dobrovolní hasiči z Dobřichovic jsou nyní 
v jednom kole i mimo hasičskou zbrojni-
ci. V sobotu 18. května pořádali soutěž 

o pohár starosty města.

Zvítězily děti z Mníšku pod Brdy, mezi muži 
byli nejlepší borci ze Starého Plzence a smí-
šené týmy ovládli Hlásnotřebaňští. Poblíž 
lávky u Berounky měřila síly také dvě další 
dětská družstva z Mníšku pod Brdy, odkud 
dorazil i mužský a smíšený tým (zde soutěžily 
i Dobřichovice a Řevnice). Momentka z toho-
to závodu z objektivu Petry Stehlíkové zdobí 
i červnovou titulní stranu. 

V sobotu 1. června hasiče opět potkáte 
poblíž lávky, kde si budete moci zkrátit čekání 
na příchod Karla IV. v Královském průvodu. 
Nejen děti určitě nadchne stříkání z vodního 
děla staré Tatry a možná i hasičskou zdravotně 
nezávadnou pěnou.

První červnové odpoledne je pomyslným 
předvojem hlavní akce Den s IZS, která 
vypukne v sobotu 15. června. Těšit se můžete 

na různé druhy hasičských cisteren, dopro-
vodných vozů nebo protipovodňový kontejner. 
Přijedou také záchranáři, například samaritáni 
s technikou, Český červený kříž, městská 
a dopravní policie nebo kynologové,“ láká 
velitel dobřichovických hasičů Martin Jurkovec. 

Na místě budou policejní koně, stan s policejní 
prevencí a další zajímavosti, jež jsou zatím pod 
pokličkou. Vstup se neplatí. Akce proběhne 
pod záštitou města Dobřichovice a Středočes-
kého kraje. Novinky můžete sledovat na FB 
profilu Hasiči Dobřichovice.

Dobřichovický starosta Petr Hampl předává ceny hasičům.  SDH Dobřichovice

Dobřichovičtí 
hasiči mají 
napilno

Třetí květnovou neděli v podvečer zaplavila ulici 5. května v Dobřichovicích pestrá přehlídka Corvette 
Parade. Krasavci na čtyřech kolech i jejich majitelé si užívali krásné počasí, stejně jako spoustu nadše-
ných diváků okolo.  Petra Stehlíková

Už brzy začne třetí kolo 
kotlíkových dotací
Od 3. června 2019 od 10:00 až do 30. června 
2022 do 16:00 nebo do vyčerpání peněžních 
prostředků poběží třetí kolo tzv. kotlíkových do-
tací. Žádosti se podávají elektronickou formou. 
Zájemci tedy vyplní formulář na webu Středo-
českého kraje, konkrétně například na rozcest-
níku kr-stredocesky.cz. Poté žadatelé musí 
doručit vygenerovanou a podepsanou žádost 
v listinné papírové podobě se všemi náležitost-
mi a přílohami v obálce na adresu Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 
Praha 5, PSČ 150 21.

U berounských hradeb  
obnoví starou studnu
Historickou studnu znovu uvidíte v ulici Na Par-
káně v Berouně. Obnovena bude v rámci 
revitalizace parku, která začala v dubnu 
vykácením nemocných stromů. Pryč musely ty, 
u nichž dendrologický posudek ukázal rizikový 
zdravotní stav a rozsáhlou infekci dřevní hmoty, 
zejména napadení dřevokaznou houbou.

Nové stromy budou vysazeny co nejdál 
od hradeb, podél zdi sousedící s parkovištěm 
v ulici Na Parkáně. Park lemuje městské opev-
nění dochované v místech bývalého hradební-
ho příkopu. Odhalena bude i historická studna 
hluboká tři metry, dosud skrytá pod betonovou 
deskou. Město se rozhodlo ji odkrýt, vyčistit 
od odpadků a dozdít kamenem ve stylu hra-
debního opevnění včetně kamenného obkladu 
ohradní zdi pod parkovištěm.

Na celkové opravy parku je v rozpočtu měs-
ta vyčleněno pět set tisíc korun.

Mobilní rozhlas  
nově zavádí i Karlštejn
Obyvatelé další obce na dolním toku Berounky 
budou moci dostávat informace z úřadu po-
mocí nového typu rozhlasu. Městys Karlštejn 
totiž zavádí platformu Mobilní rozhlas.

Ta pomůže informovat občany a návštěvníky 
obce o všem důležitém. Stejnou službu před 
časem zavedly například Řevnice či Lety.

Mobilní rozhlas není pouze moderní ob-
dobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí 
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost ro-
zesílání SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů. 
Umožňuje tím přímou komunikaci mezi úřadem 
a obyvateli. Lidé se mohou k odběru zpráv 
zaregistrovat na webu Mestys-Karlstejn.cz.

V Černošicích bude  
nový radar
Nový radar pro měření rychlosti pořídí černo-
šická radnice. Na nákup chce uvolnit necelých 
90 tisíc korun. Radarový měřič bude trvale 
umístěn v Karlštejnské ulici ve směru na Solo-
pisky.

Cílem je zklidnění dopravy, zvýšení bezpeč-
nosti a snížení hluku v této oblasti.

Ještě v letošním roce by k tomu mělo při-
spět i nové vodorovné dopravní značení, díky 
němuž dojde ke grafickému zúžení vozovky, 
a několik nových přechodů pro chodce, včetně 
jejich povinného osvětlení.
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Řevnický jez ozvláštní rybí 
přechody
Jez na Berounce v Řevnicích v současné době 
prochází opravami. Přibudou na něm dva rybí 
přechody, jeden u pravého, druhý u levého 
břehu. Vznikne skluz pro vodáky u pravého 
břehu a opravena bude jezová koruna u levého 
břehu. Na pravém břehu proto dojde k omeze-
ní průchodu po existujícím chodníčku u náspu 
dráhy nad jezem. Redukovány budou i mož-
nosti průchodu po pravém břehu mezi jezem 
a letovským mostem. Vše by mělo být hotovo 
v roce 2021.

Uvidíte, co je za zdmi
Pokud vyrazíte do Berouna a budete mít chvíli 
čas, vydejte se do Galerie Pěší zóna, kde 
najdete novou výstavu nazvanou Co se skrývá 
za zdmi... Potrvá do září 2019.

Street galerii otevřeli v královském městě 
15. června 2018. Nachází se pod širým nebem 
v Palackého ulici a vede z centrálního náměstí 
směrem na západ. Její vznik inicioval starosta 
Ivan Kůs. První expozice se jmenovala Promě-
ny Berouna a přinesla pohled na různá měst-
ská zákoutí. Navíc na srovnávacích fotografiích 
mohl každý porovnat, kolika změnami město 
prošlo.  Město-Beroun.cz

Liteň hledá vhodná místa  
pro nové stromy
Městys Liteň se chce zapojit do akce Sází-
me stromy, jejímž cílem je ozeleňovat plochy 
všude tam, kde to má smysl. Nyní proto vyzval 
občany, aby pomohli hledat vhodná místa pro 
sázení a poslali své konkrétní návrhy.

„Projekt preferuje české odrůdy stromů, 
k výsadbě volí mladší stromky vysoké asi 1,5 m 
s obvodem kmínku do 8 cm (ovocné stromy, lípy, 
javory, buky, duby atp.), které mají lepší ujíma-
vost,“ napsal liteňský starosta Filip Kaštánek.

Tato celorepubliková akce podporuje výsad-
bu nových alejí stromů, jejím prostřednictvím 
jsou obnovovány remízky, doplňovány stromy 
do ovocných sadů i podél polních cest, kolem 
rybníčků, dětských hřišť i jednotlivé stromy 
a keře v okolí pomníčků.
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Vítěz závodu 
v severské chůzi 
vydražil cenu
Nevidomým vítězem letošního Nordic Walking 
Challenge, konaného 18. května v řevnickém 
Lesním divadle, se už počtvrté stal Jan Hegr 
(se startovním číslem 200 a trasérkou Lenkou 
Brychtovou).

Jeho výtečný čas měl délku 48 minut  
a 32 s na trase dlouhé 6,2 km s převýšením 
188 m. n. m. Svou trofej za absolutní vítězství 
si však dlouho neužil a neplánovaně ji hned 
po předání vydražil ve prospěch paralympioniků. 

Soutěž v severské chůzi, která spojuje vido-
mé a zrakově hendikepované sportovce, letos 
proběhla po čtvrté. A stejně jako v předcho-
zích ročnících ve velmi příjemné a pohodové 
atmosféře.

Charitativní video na podporu rovnosti tváří 
natáčela v Dobřichovicích Tamara Klusová. 
Společně s ní se do projektu zapojili také čtyři 
členové Dobřichovické divadelní společnosti.

Všichni se tak podíleli na podpoře Mezi-
národního týdne rovnosti tváří, který běžel 
od 17. do 25. května. Iniciativa vznikla v celo-
světové alianci Face Equality International (FEI), 
jejímž cílem je osvěta problematiky začlenění 
osob se znetvořením, tedy lidí s jakýmkoli 
postižením vzhledu.

Jediným českým zástupcem ve FEI je po-
bočný spolek Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR Be Treacher Collins 
(Be TCS). Právě ten ještě se spolkem Ichtyóza 
organizačně stojí za oslavami Mezinárodního 
týdne rovnosti tváří v České republice. Zapojily 

se i spolky pomáhající lidem po popálenino-
vých úrazech. Ambasadorkou projektu se stala 
Tamara Klusová. Na video se můžete podívat 
také na našem webu iDobnet.cz v rubrice 
Videa.

S projektantem můžete projít 
trasu cyklotracku
Řevnická radnice má v plánu výstavbu stezek 
pro terénní cyklistiku. Na 1. červen chystá 
komentovanou procházku po připravovaných 
cyklistických trasách v městském lese.

Akce začne v 9 hodin nad letovskou osadou 
Strong Boys. Návrh představí projektant Peter 
Polívka a vedoucí Technických služeb Mojmír 
Mikula. Přibližně desetikilometrová trasa začne 
odborným výkladem projektanta. Bude po-
kračovat podle zájmu zúčastněných po trase 
budoucího cyklotracku Burešovou stezkou 
k silnici na Mníšek, dále ve směru Strážný vrch 
a Babka, okolo jezírka u Halounů a zpět podél 
skládky EKOS ke hřbitovu.

Součástí projektu je i nově vybudované 
parkoviště pod hřbitovem a zázemí pro cyklisty 
(sprchy, WC) u lávky přes Berounku.
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 Petra Stehlíková

Tamara Klusová natáčela charitativní video
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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

ČERVEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

BAR

OTAKAR
středa až neděle 15:00 – 24:00

pondělí až neděle 11:00 – 22:00
obědy 11:00 – 15:00
večeře 17:00 – 21:30

www.restauracecorso.cz

RESTAURACE

CORSO

pátek až neděle 15:00 – 21:30

OBČERSTVENÍ

Pod Lipami

Opletalova

nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad

Berounka

Be
ro

un
sk

á

RESTAURACE

OTAKAR
BAR

Palackého
náměstí

BOUTIQUE HOTEL

pátek až neděle 15:00 – 21:30

BerounkaŘEVNICE
• ZALOŽENO 2018 •

PIV
OVAR

A5_inzerce Dobnet.indd   1 27.05.19   14:57
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Co si vlastně máme představit pod slovem 
folklor? Ve slovníku cizích slov se dozvíme, že 
folklor je část lidové kultury zahrnující sloves-
né, hudební, dramatické a taneční projevy 
integrovaných skupin obyvatelstva, například 
venkovského či městského. Pojem poprvé po-
užil britský bibliograf William Thoms roku 1846 
jako název článku v časopise. Je složen z an-

glických slov folk „lid“ a lore „tradice, znalosti”. 
Studiem folkloru se zabývá folkloristika.

Třebaže Česká republika patří k menším 
evropským zemím, z hlediska různých folklor-
ních projevů ji můžeme rozdělit na sedmnáct 
národopisných neboli etnografických regionů. 
Ty si uchovávají své tradiční lidové zvyky – 
písně, kroje, tradice či nářečí. A tak se vám 
lehce může stát, že na Hané nebo na Slovácku 
budete domorodcům o poznání hůř rozumět 
a význam některých slov ani nepochopíte. 
Nebo snad víte, co znamená hanácky babóňat 
anebo žgrdlêt? A co jsou na Valašsku hafery? 

Mezi jednotlivými oblastmi neexistují přesně 
vytyčené hranice. Lidová píseň, hudba i tanec 
neznají omezení a v minulosti nerespektova-
ly ani ohraničení zemí a států, prosakovaly 
na sousední území a obohacovaly a ovlivňovaly 
lidovou kulturu tamních obyvatel.

O udržování lokálních kulturních zvyklostí se 
často starají folklorní soubory. Folklorní sdružení 
České republiky (FOS) jich ve středních Čechách 
eviduje třináct. Z toho na dolním toku Berounky 
fungují hned čtyři: nejstarší Klíček, založený před 
dvaadvaceti lety Ludmilou Chroustovou v Řevni-

cích, jeho „vrstevnice“ lidová muzika Notičky pod 
vedením Lenky Kolářové, černošický Pramínek 
Marcely Látalové. Zatím nejmladší přírůstek, který 
v evidenci FOS dosud není, mají v Berouně. Od září 
2018 tam při Městském kulturním centru Beroun 
funguje folklorní soubor pro děti vedený Terezií 
Dudovou. Před více než deseti lety zde existoval 
i poberounský folklorní soubor Praskavec.

Typické kroje vymizely
Atraktivní součástí folkloru je zachování tra-
dičního oděvu – kroje. Každý region, dokonce 
i každá vesnice se kdysi odlišovaly od ostat-
ních nějakou součástí kroje, výšivkou, barvou. 
Bohatší kraj měl i bohatší kroj. Jak píše Petra 
Vejborová ve své bakalářské práci na téma Sou-
časná podoba folkloru na území hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje, oblečení tam 
vykazuje určité společné znaky dané jak po-
dobnými přírodními podmínkami, tak především 
blízkostí hlavního města a průmyslových center. 

Dalším faktorem jednotnosti krojů je i fakt, že 
oblast středních Čech byla první, kde se kroj 
začal počátkem 19. století postupně odkládat 
a zanikat. Nedošlo tedy k vytvoření výrazných 
rozdílů mezi lidovými oděvy jednotlivých území. 

Dá se tedy přesněji popsat, čím se vy-
značuje kroj v Poberouní? Jen těžko. Podle 
Marcely Látalové z Pramínku je na tom, pokud 
se týká pramenů, náš region asi nejhůř ze 
všech. „Nejsou totiž archivní materiály. Typické 
kroje vymizely ještě před příchodem vynálezu 
fotografie a to je asi dvě stě let. Oblasti nám 
nejbližší – Příbramsko, Berounsko a Rakov-
nicko – měly svá specifika, ale rozvoj měst 
je brzy setřel,“ vysvětluje Marcela Látalová 
s tím, že v pracích etnografů proto vznikaly 
spíš rekonstrukce místních krojů. Těmi se nyní 
inspirují i v Pramínku. „Je to tak trošku hádání. 

Obecně se doporučuje větší střídmost a u dětí 
jednoduchost a praktičnost. Někdy vidíme 
na dětských párech zmenšeniny dospělých 
krojů. Na to ale asi tenkrát lidé ani neměli 
peníze, aby dětem, které rychle rostou, takové 
oblečení pořizovali. Když se podíváte na starší 
kresby a fotografie dětí na vesnici z 19. století, 
byl to oděv jednoduchý a praktický,“ popisuje 
Látalová možný vzhled krojů u Berounky.

Notičky odchovaly  
na pět set muzikantů
Trochu lépe než kroje je na tom hudba. Písně 
a tance se totiž udržovaly na venkovských 
zábavách. Ve sbírkách lidových písní tak 
lze nalézt některé místopisně určené přímo 
na Berounsko. Ale nápěvy i texty putovaly 
po kraji víc než jiné lidové projevy, a tak se 
později objevovaly v pozměněné podobě třeba 
i na Benešovsku, Kolínsku či Boleslavsku. 
Písně z Berounska se nevyznačují žádnou 
zvláštností jako třeba písně chodské nebo 
jihočeské. „Zachovala se sbírka písní z Říčan, 
kde sbírali učitelé Kamil Viktorín a Josef Jareš. 

Folklor probouzí vztah 
k našemu kraji
Oblasti Slovácka, Hané nebo Chodska se vyznačují 
bohatým folklorem, který reprezentují pestré lidové kroje, 
písně, zvyky a obyčeje. Čím se v tomto směru může 
pochlubit Poberouní? Je pro naši oblast vůbec něco 
typické jako pro Chodsko dudy, Valašsko odzemek 
a Slovácko jízda králů?
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Středočeské písničky lze najít i v Erbenových 
Prostonárodních písních a říkadlech,“ upřesňu-
je Alena Schauerová z Národního ústavu lidové 
kultury ve Strážnici.

Právě lidové hudbě se v Poberouní dlou-
hodobě věnuje dětská lidová muzika Notičky 
z Řevnic. V době svého počátku před dvaceti 
lety byly Notičky v Čechách spíš výjimkou. 
„Existovaly sice folklorní dětské taneční sou-
bory, muzik ale bylo opravdu málo,“ vzpomíná 
Kolářová, která předtím stála u zrodu dětské 
muziky Jiskřička v Plzni. Když se v 90. letech 
přestěhovala z Plzně do Řevnic, založila tu 
skupinu novou. Notičky hrají písně především 
ze středních Čech, ale i z Chodska, Plzeňska, 
občas zabrousí i na Moravu. A vánoční koledy 
mají v repertoáru dokonce z celého světa. 
Souborem již prošlo přes pět set dětí a někteří 
bývalí členové se hudbě věnují profesionálně. 
„Stařešiny“ z Notiček, jak si sličné muzikant-
ky a zkušení muzikanti s oblibou říkají, nyní 
vyučují na hudebních školách a hrají v různých 
orchestrech, například i v České filharmonii. 
První primáška Barbora Kolářová koncertovala 
ve více než šesti desítkách zemí po celém 
světě. Vystupovala s Českou i Malajsijskou 
filharmonií, na lodi plující Pacifikem i jako sólist-
ka ve věhlasné newyorské Carnegie Hall. 

Prioritou je radost  
z hledání pohybu
Marcela Látalová z Černošic se folkloru věnuje 
již přes třicet let. Taneční obor ZUŠ Černošice 

vede od roku 1986. Zaměřuje se na lidový 
i současný tanec. V roce 1999 vznikl jako 
součást tanečního oboru dětský folklorní 
soubor Pramínek. „V počátcích jsem pracovala 
za doprovodu klavíru či hudebních nahrávek. 
Až později se podařilo v hudebním oboru ZUŠ 
založit kapelu pod vedením Václava Polívky. 
Začala s námi spolupracovat a vznikl soubor 
Pramínek. Dnes kapelu řídí naše tehdejší 
tanečnice Anna Poulová,“ popisuje počátky 
Marcela Látalová, která se s dětmi zúčast-
ňuje různých vystoupení, tanečních přehlídek 
i folklorních festivalů. 

Více než 40členný soubor má tři věkové 
skupiny, vzájemně spolupracují. V přípravkách 
tanečního oboru je dalších asi patnáct dětí. 
„Snažíme se dětem ponechat přirozenost. 
Nenásilně je kultivovat a zároveň vést k vlastní 
tvorbě, která vychází z jejich prožitku. Pro-
bouzet vztah k našemu kraji s jeho zvyklostmi 
a maličkostmi všedního dne i celého roku,“ vy-
světluje zakladatelka souboru s tím, že prioritou 
Pramínku není vystoupení jako takové, ale spíš 
radost z hledání pohybu a ze společného tvoře-
ní. Proto také při vzniku choreografií spolupra-

cuje s dětmi, využívá jejich nápadů a fantazie. 
„Tanečnice se spolupodílejí na výsledném tvaru, 
a možná i proto ho víc berou. Nejsme soubo-
rem, který by nacvičoval předem vymyšlené 
taneční kroky a dřel do úmoru na představení. 
V hodinách s dětmi hodně zpíváme, hrajeme si, 
tvoříme. To je baví. Pokud se tento jejich zájem 
podpoří, roste s nimi dál,“ dodává.

Ke kořenům
Vůbec nejstarším folklorním souborem v dolním 
Poberouní je Klíček. Založila ho vášnivá taneč-
nice a pedagožka Ludmila Chroustová v roce 
1997. Proč? „Vnímám jako důležité, aby děti 
věděly, z jakých kořenů vyrostly, přináší to větší 
jistotu a ukotvenost v životě. Lidový rok tvoří 
jakýsi rám událostem, poskytuje přirozenou 
orientaci v čase, upevňuje rodinné, přátelské 
a sousedské vztahy, je stále na co se těšit,“ 
tvrdí Chroustová, která folklor propaguje nejen 
ve svém souboru, ale i coby učitelka na prvním 
stupni řevnické základní školy. Zapojila se totiž 
do unikátního projektu Ústavu lidové kultury 
ve Strážnici. Je určen žákům základních škol 

a jmenuje se Tady jsme doma – regionální 
folklor do škol. Jeho hlavním cílem je začlenit 
regionální tradice lidové kultury zpět do vy-
učování. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání 
dětí a aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové 
kultury kraje, v němž žijí. 

Seznámení se s folklorem, který je součástí 
našeho kulturního dědictví, má kromě jiného tři 
významné důsledky: pomáhá budovat kulturní 
identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný 
vztah k místu jeho bydliště a je východiskem 
poznání celonárodní kultury i kultur cizích.

„Děti poznávají historii své obce, tance a pís-
ničky z kraje, lidové zvyky, místní řemesla, zvou 
si na besedu pamětníky. Právě teď do řevnické 
školy v rámci projektu zavítali žáci z Mělníka. 
S řevnickými vrstevníky si vzájemně předávali 
zkušenosti, hráli hry o řemeslech, zpívali. Před 
devíti lety zase řevnická třída jela do Pracha-
tic,“ uvedla Chroustová.

Folkloru se daří v dolním Poberouní a na Pod-
brdsku i díky mnoha tradičním akcím. Jednou 
z nejvýznamnějších je poberounský folklorní 
festival Staročeské máje, který se letos v květnu 
konal již podvacáté, a to na devíti místech.
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KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA? 

KUP SI (ELEKTRO)KOLO

OD ŠTORKA

• 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 15 let
aqua aerobik

Místo konání
bazény
Dobřichovice 
Černošice
Radotín

Zahájení
září 2019

PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme

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
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Co si máme vybavit, když se řekne folklor 
Berounska nebo Poberouní? Je pro něj 
něco typické? 
Folklor Berounska je součástí středočeského 
folkloru a písně nejsou podobně specifické jako 
třeba písně chodské nebo jihočeské. V naší ob-
lasti není folklor běžnou součástí života obyvatel 
jako například na Moravě, kde děti v takovém 
prostředí přirozeně vyrůstají a navazují na živé 
tradice předchozích generací. Folklor v našem 
okolí udržují především občanská sdružení, 
která se snaží tradice obnovovat a zvou folklorní 
soubory do programu. Pořádají třeba masopusty, 
slavnosti Morany, staročeské máje… 

Jak si u nás folklor obecně vede?  
Je o něj mezi dětmi a rodiči zájem? 
Největší zájem o folklorní soubor mají děti v před-
školním a mladším školním věku. My v Klíčku 
neděláme žádné nábory a stejně se nám daří mít 
dost širokou základnu místních dětí. Zřejmě pro-
to, že zde působíme již víc než dvacet let, a tak 
nás rodiče mohli vidět při různých příležitostech.

V čem vidíš hlavní smysl folkloru? 
Lidové písničky a tance navazují na naše 
kořeny, hudbu, lidovou slovesnost. Výzkumy 
ukazují, jak moc důležité je znát to, z čeho 
vyrůstáme. Nejen pro část dětí, které chodí 
do folklorního souboru, ale pro všechny. 

Klíček byl úplně první folklorní soubor, 
který u nás vznikl. 
Klíček jsem zakládala v roce 1997. Vlastně 
už rok před tím, než jsem přišla na řevnickou 
školu a začala s dětmi tancovat. V našem kraji 
jsem žádný podobný soubor neznala, neměla 
jsem na co navázat. 

Co bylo impulsem?
Návštěva festivalu v Rožnově. Když jsem viděla 

atmosféru setkání, tu ryzost, krásu krojů, líbez-
nost lidových písniček a tanců, úplně mě to 
uchvátilo. Přestože jsem se od dětství věnovala 
tanci, tohle bylo něco naprosto jiného. Písničky 
se dotkly mého srdce a já jsem litovala, že 
jsem nikdy v takovém souboru netančila. První 
děti byly z mojí nové třídy a dlouho tvořily 
základ souboru.

Kde jsi hledala inspiraci? 
Informace jsem získávala různě. Do začátků 
mne lehce zasvětili zkušení folkloristé manželé 
Rejškovi, pan profesor Bonuš, který sám ještě 
prováděl sběry písní a kroků u pamětníků, 
a jeho dcera Živana Vajsarová. Kroje pro děti, 
což jsou typické pruhované kanduše, mi pomá-
hala navrhnout paní Kamila Skopová. Také jsem 
se přihlásila ke studiu Školy folklorních tradic. 
Písničky jsem hledala v knihách, navštěvovala 
antikvariáty, jezdila na festivaly, byla jsem tím 
úplně pohlcená. Původní choreografie vznikaly 
z velkého nadšení, ve spolupráci s muzikou, 
tvořili jsme pásma na různá témata. Poslední 
roky, kdy muziku nemáme, mne inspirují hlavně 
zaslechnuté písničky. Představím si, které kroky 
do nich mohou patřit. Jestli je to mazurkový 
trojdup nebo sousedská, oklepák, hulán, obkro-
čákový krok… Každý má svůj specifický rytmus. 

Jak vidíš budoucnost  
nejen svého souboru?
Je složité nacházet stále novou inspiraci v pro-
středí, kde se soubory běžně nesetkávají a ro-
diny folklorem nežijí. Proto je velmi cenné, že 
se v našem okolí tak dlouho pořádají máje, stá-
le se rozšiřují, a tím se dostávají do povědomí 
lidí. Za tu vytrvalost patří pořadatelům obrovský 
dík. Přinášejí nám krásné lidové písničky, tance 
i kroje z různých koutů naší vlasti až domů.

! Pavla Nováčková
 Karel Šuster, Pavla Nováčková, Jiří Duchoň 

Líbeznost lidových písniček 
a tanců mě uchvátila
Jedním z prvních folklorních souborů, který u Berounky 
vznikl, je taneční soubor Klíček z Řevnic. Už přes dvacet 
let v něm jeho vedoucí Ludmila Chroustová vede děti 
nejen k lásce k tanci, ale také k tradicím a zvykům.

Folklorní
soubory
Klíček – www.klicek-soubor.cz

Notičky – www.noticky.cz

Pramínek
www.praminekcernosice.cz

Folklorní soubor  
při MKC Beroun
www.mkcberoun.cz/folklorni-soubor
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Nezmaři si ke 40. narozeninám nadělili 
kromě koncertů také velký zpěvník, kde 
najdete 140 písniček (včetně akordů) 

vydaných na všech jejich hudebních nosičích, 
a také dvojcédéčko s názvem Nezmaři 40 
výběr XL. Kapela hraje již léta ve složení Pavel 
Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák 
a Šárka Benetková. Pavel Zajíc stál u zrodu 
kapely v roce 1978.

Pane Zajíci, loňský rok byl pro Nezmary 
výjimečný – čtyřicet let trvání kapely je 
úctyhodná doba. Jak jste tuto velkou 
událost oslavili?
Oslavili jsme ji koncerty po celé republice, 
z toho dvěma výjimečnými 10. května v Čes-
kých Budějovicích a 10. listopadu společně 
s našimi přáteli a souputníky, plzeňskou 
kapelou COP, v pražské Lucerně. Soukro-
má oslava proběhla tradičně v autokempu 
Podroužek u Netolic a byla jako obvykle velmi 
vydařená.

Čtyřicet let je opravdu hodně, vaši 
fanoušci to jistě oceňují. Napadlo vás 
před těmi lety, že budete existovat ještě 
v roce 2019?
Životnost dobrého projektu je odborníky odha-
dována na deset let. Takže to je buď mimo-
řádně dobrý projekt, nebo mimořádně špatný 
odhad odborníků.

V tom případě je dobře, že se odborníci 
spletli. Pojďme teď do roku 1978. Jaké 
vlastně byly začátky Nezmarů? 
Otázky ohledně vzniku a historie kapely byly 
už mnohokrát popsány, a koho budou zajímat, 
najde je na našich stránkách Nezmari.cz nebo 
ve velkém nezmarském zpěvníku, který letos 
vyšel a který budeme představovat divákům 
na Portě v Řevnicích.

Dobře. Tak alespoň řekněte, jak jste se 
tehdy všichni potkali?
Šťastným řízením osudu. A v hospodě, jak to 
tak bývá.

Od roku 1990 až dosud hrajete ve stejném 
složení. Nemáte občas chuť něco změnit?
Kdybychom v tomto punktu chtěli něco měnit, 
myslím, že jsme na to měli docela dost času.

Jsem rád, že se Porta 
konečně usadila
ZAKLADATEL NEZMARŮ PAVEL ZAJÍC 
OSLAVIL ČTYŘICET LET KAPELY
Milovníci folkové muziky jistě znají kapelu Nezmaři. 
Mnoho písní této jihočeské hudební skupiny 
zlidovělo, zpívají se u táboráků nebo na různých 
setkáních. A není divu, vždyť Nezmaři vloni oslavili 
čtyřicet let od svého vzniku. Zanedlouho je uslyšíme 
na Portě v řevnickém Lesním divadle.

Kdo jsou 
Nezmaři?
• Jihočeská kapela, která vznikla  

v roce 1978.

• Hrají ve složení Pavel Zajíc, Pavel 
Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka 
Benetková.

• Držitelé Malé Porty z roku 1982, 
Velkých Port z let 1983 a 1984 a Zlaté 
Porty z roku 2016.

• Mnoho jejich písní zlidovělo, například 
Bodláky ve vlasech, Písek nebo Ráno 
bylo stejný.

• Letos budou hrát na Portě 
v Řevnicích, a to v sobotu  
29. června od 22:10 hodin.

DŮM NA PRODEJ
U DOBŘICHOVIC

Obytná plocha 254 m2, pozemek 11 382 m2

Volejte pro více informací 602 194 073

Více informací: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Do našeho týmu hledáme

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
na 3 až 5 dní v týdnu.

Montessori a pedagogické vzdělání výhodou. 
Respektující přístup k dětem podmínkou.

Volejte 777 009 945

Do našeho týmu hledáme
UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Proč jste si vybrali folkovou muziku?
K tomu došlo tak, že se nám ta muzika líbila.

Hrál a skládal jste ještě před Nezmary?
Ano. Třeba na vojně s naší kapelou Zelená 
šestka, kterýžto název nám vymyslel vlastní 
hlavou soudruh politruk (pamětníci vědí).  
Ony texty se naštěstí nezachovaly, jinak bych 
teď byl vláčen bulvárním tiskem jako přisluho-
vač režimu.

Máte svou nejoblíbenější píseň nebo 
písně, které můžete hrát pořád?  
A naopak: vadí vám nějaká?
Obojí se řídí hlavně podle momentálního  
rozpoložení, takže nelze generalizovat.

Mnoho vašich skladeb zlidovělo, lidé 
je dobře znají. Máte rád, když s vámi 
na koncertech zpívají?
Pokud s námi lidé na koncertech zpívají naše 
písničky, nemůže být nic hezčího. Ale je prav-
da, že je k tomu kolikrát ponoukáme.

Jaké songy najdeme na vašem 
nejnovějším cédéčku, které vyšlo 
k loňskému jubileu?
Snažili jsme se do symbolické čtyřicítky písní 
vybrat ty nejoblíbenější, nejreprezentativněj-
ší a okořenit je různými úlety a skladbami 
vyšťouranými z archivů. Snad se nám to 
podařilo.

Každý rok máte dost koncertů a občas 
vystupujete také v Dobřichovicích.  
Líbí se vám kraj kolem Berounky?
Kraj kolem Berounky se nám líbí velmi, máme 
tu řadu přátel a je nám tu dobře, jak už název 
obce napovídá. A pokud je základ názvu Do-
břichovice dvojsmyslný, tak do břicha si tady 
taky občas něco nalejeme.

Letos budete znovu hrát na Portě 
v Řevnicích. Vzpomenete si, kdy jste na ní 
byli poprvé? V čem byla jiná než dnes?
Na Portě jsme zpívali poprvé v roce 1978. 
Nepostoupili jsme do krajského kola, ale budiž 
nám omluvou, že jsme tehdy hráli asi tři týdny. 
Kdy jsme poprvé hráli v Řevnicích, bude určitě 
někdo vědět, krátkodobá paměť není mou silnou 
stránkou. A v čem byla Porta jiná než dnes? To 
je téma na knihu, ale v podstatě v tom, že jsme 
byli mladí a neměli jsme na práci nic jiného.

Jak vzpomínáte na roky,  
kdy jste Portu vyhráli?
Se sladkou nostalgií, kombinovanou s pýchou. 
Nikdy potom se nám to nepovedlo, možná 
i proto, že už jsme se do soutěže nepřihlásili 
a jezdili jsme jako hosté.

V roce 2008 se Porta přestěhovala 
do Lesního divadla v Řevnicích.  
Byl to dobrý krok?
Mít Portu v Řevnicích je asi dobře. Nevím, jaké 

byly tehdy varianty, ale když se jakýkoli festival 
stěhuje jako saranče, nebývá mu to ku prospě-
chu. Jsem rád, že se Porta konečně usadila. 
Vím to z vlastní zkušenosti, ani já už nejsem 
nejmladší.

Budete v nejbližší době hrát ještě někde 
poblíž Berounky?
Určitě ano, například na Křivoklátě. A rozhodně 
kolem řeky ještě mockrát pojedeme.

Co vás baví kromě hraní a zpívání?
Věci, které s Berounkou docela souvisejí, třeba 
rybaření. Také mě můžete najít ve startovní listině 
Rallye Berounka Revival, která se jede v říjnu.

Co byste popřál divákům na Portě?
Hlavně dobré počasí, spoustu dobré muziky 
a zážitků, na které budou vzpomínat aspoň 
tak, jako my vzpomínáme na zlatá léta Porty 
v Plzni, neboť je to spojeno s naším bouřlivým 
mládím. ! Lucie Hochmalová

 Dáša Borovská a archiv Porty

inzerce

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

53. ročník

Hosté: Slávek Janoušek | Fleret | Spirituál kvintet | aKamarádi 
Yakka | Mirek Baldrych | Šansonika | Mazzec | The Addams 
Sisters | Marie Sommerová | Jitka Knížková | Přelet MS | COP 
Pavlína Jíšová | Petr Bende | Jaroslav Wykrent | Nezmaři 
Hřích | MeziMěsto | Zahrádkáři | Peter Vaško | Tereza Balonová 
Aleš Petržela | Monogram | Marien | Rangers Band
Naďa Urbánková a Bokomara | Hop Trop

DOBNETROZHOVOR

ZÁMEČNICKÁ
POHOTOVOST

Lubomír Ryšavý
Otevírání aut, bytů, montáž 

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ 
Dobřichovice

PŘIJME
ASISTENTA 
PEDAGOGA

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na

svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel.:

770 176 597

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
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Koncert Františka Nedvěda 
Známý muzikant František Nedvěd zazpívá 8. června 
od 20 hodin v Lesním divadle v Řevnicích. Jedinečným 
koncertem tak oslaví půlstoletí na hudební scéně a fa-
nouškům předvede nejlepší a nejznámější písničky. 

Laco Deczi ve Svinařích 
Dětský den zakončený koncertem Laca Decziho mají 
8. června na hřišti Sokola ve Svinařích. Děti budou 
moci řádit od 14 hodin, dospělí si zase přijdou na své 
od 20 hodin při skvělé Decziho muzice.

Mikrochor – Rhythmic Choir 
Předpremiéra vystoupení nového smíšeného sboru 
Mikrochor pod vedením sbormistra Lukáše Prchala 
zazní 16. června od  19 hodin v  černošickém Club 
Kině. Uslyšíte populární písně bez doprovodu nástrojů.

Všechny chutě světa a Den s IZS
Food festival se uskuteční 15. června od  10  hodin 
na zámku v Dobřichovicích. Atmosféra je vždy velice 
příjemná, a to nejen díky lokalitě, ale i návštěvníkům, 
kteří nikam nespěchají a  tráví zde v  klidu a  pohodě 
celý den. Také letos bude z čeho vybírat a  jako vždy 
vás čeká bohatý doprovodný program. Od  13 hodin 
můžete navštívit také akci Den s IZS, stačí, když popo-
jdete směrem k dobřichovické lávce. Více na straně 3.

Pátý ročník rodinného festivalu Hravě & 
zdravě se chystá už na červen společně s MIX 
festivalem! Přijďte se pobavit a odreagovat 
8. června od 11 hodin na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad v Řevnicích. MIX festival pak začne 
v 15 hodin před Zámečkem. 

Po celý den na vás čeká pestrý program. 
Na náměstí se můžete těšit na prezentaci 
místních a okolních spolků, kroužků, organi-
zací a podnikatelů, před Zámeček řevnická 
základní umělecká škola připravuje porci 
hudby, tance, divadla i výtvarného umění. 

MIX festival proběhne na dvou zastřešených 
pódiích. Letošním tématem jsou Živly. 

Kromě již zmíněného se na akci můžete 
dosyta najíst, nakoupit a pobavit se  
se sousedy, známými a s přáteli. I v tom-
to roce budete mít příležitost absolvovat 
oblíbenou rodinnou hru a získat mnoho 
krásných cen. Startuje se ve 13 hodin.  
Obě akce mají program sestaven tak, aby 
se vzájemně respektovaly, doplňovaly 
a všem návštěvníkům přinesly dokonalý 
kulturně zábavný program. 

Tradiční Královský průvod projde naším krajem 
o víkendu 1. a 2. června. Třináctý ročník znovu 
pořádá město Dobřichovice pod záštitou hejt-
manky Středočeského 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, kde v kapli sv. Kříže společně 

s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně 
uloží korunovační klenoty. 

Ve všech obcích chystají uvítání císaře 
a pestrý program. V Černošicích je součástí 
dětský den a vinný košt, v Dobřichovicích zase 
během celého odpoledne středověký den, 
který zahrnuje i večerní představení muzikálu 
Noc na Karlštejně. V Letech připravují dětský 
den s hasiči, v Srbsku soutěž kotlíkové ragú 
a v Karlštejně festival v ulicích. Vše o Králov-
ském průvodu najdete na webu PruvodKarlaIV.
cz a na webech jednotlivých obcí.

Mezinárodní jazzový festival proběhne 
od 5. do 9. června na několika místech v Čer-
nošicích. K dispozici bude venkovní produkce, 

tzv. „gastro jazz“ ve vybraných černošických 
restauracích a tři hlavní festivalové večery 
v Club Kině. 

Za dobu svého trvání festival hostil již více 
než 160 hudebních skupin, sborů a sólis-
tů. Celkový počet jednotlivých účinkujících 
překračuje úctyhodných 1 450 instrumenta-
listů a zpěváků. Letos se můžete těšit třeba 
na Ham mond Trio, místní sbor Mifun, Dobré 
ráno Blues band, Veroniku Moudrou se sku-
pinou The Band, Emila Viklického s Petrem 
Dvorským, JJ Brass Band, Jana Spálené-
ho, Majk Simbiosis nebo na Jiřího Suchého 
s Jitkou Molavcovou v doprovodu Orchestru 
divadla Semafor. Festival má grantovou pod-
poru města Černošice, Středočeského kraje 

a sponzorskou podporu soukromých subjektů. 
Veškeré informace včetně programu najdete 
na webu JazzCernosice.cz.

Hravě & zdravě spojilo své síly s MIX festivalem

Královský průvod vyrazí na Karlštejn po třinácté 

Mezinárodní festival Jazz Černošice se blíží

 Petra Stehlíková
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Mezinárodní 
festival Jazz 
Černošice
5.–9. 6. Černošice
Pozvánka #6 

Den s IZS
15. 6. Dobřichovice
Pozvánka #53

ČT Trans Brdy
20. 7. Řevnice
Pozvánka #73

Novšery 
Všeryno 
Rynovše 
1. 9. Všenory
Pozvánka #88

Svěží závan opery v lese  
8. 9. Řevnice #96 Ester Pavlů

  akce přecházející do dalšího měsíce  divadlo  výstava  koncert  hudba  film

  akce má pozvánku  poezie  vzdělávání  pouť  jídlo  historie

 sport  tanec  pro děti  auta
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31. 5.–1. 6. 
Rockový Slunovrat   1 

 Řevnice, Lesní divadlo  
 pá 14, so 11

1. 6.–30. 8. 
Život a dílo významné 
ruské básnířky Mariny 
Cvetajevové   2

 Všenory, Muzeum Mariny 
Cvetajevové, součást knihovny

 po 8–11, 13:30–18, 
st 13:30–18, so 9–12

1.–2. 6.
Královský průvod   3 

 Radotín, Černošice, 
Mokropsy, Dobřichovice 

 so 13–18 
 Lety, Řevnice, Z. a Hlásná 

Třebaň, Karlštejn  ne 10–17

1.–2. 6.   4
Průvod vévody Štěpána II. 
Bavorského

 Králův Dvůr, Beroun, Tetín
 Tetín, Srbsko, Karlštejn

4.–8. 6.
Festival Stranou aneb 
Evropští básníci  
naživo   5

 Jiná káva Beroun  út 18 
 Muzeum Českého krasu 

Beroun  st 17 
 Knihovna Václava Havla 

v Praze  čt 19 
 Beroun  pá 10, 18 
 hrad Krakovec  so 15 
 www.festivalstranou.cz

5.–9. 6. 
Mezinárodní festival Jazz 
Černošice 2019   6 

 Černošice

12. 7.–14. 7., 19. 7.–21. 7. 
Klíče na neděli  15

 Řevnice, Lesní divadlo

14. 7.–15. 8. 
Krajinou mého srdce – 
výstava fotografií fotoklubu 
Beroun  16

 Dobřichovice, zámek

24. 7.–30. 8. 
Veronika Klikarová,  
obrazy  17

 Beroun, Městská galerie  
 17 vernisáž

28. 7.–8. 8. 
Festival staré hudby  
Musica Viva  18

 Dobřichovice, zámek 
 Karlík, kostel sv. Martina 

a sv. Prokopa

5.–24. 8.
Janka Řeháková: Doteky 
světla – obrazy  19

 Beroun, Holandský dům 
 17 vernisáž

9. 8.–11. 8., 16. 8.–18. 8.
Autorská hra Michaely 
Šmerglové  20

 Řevnice, Lesní divadlo

17.–18. 8. 
Mariánská pouť     21

 Černošice, náves u kostela, 
Komenského ulice

19. 8.–4. 10.
Soutěžní 3D výstava 
na téma Fantastický svět 
Karla Zemana   22

 Beroun, Muzeum b. keramiky 
 10–17 úterý až neděle

7. 6.–9. 6.
8. karlštejnský sraz  
trikes & moto   7

 Karlštejn, kemp

14. 6.–11. 7. 
Fotografická výstava  
B. a P. Musilových Z ruky 
do ruky  8

 Dobřichovice, zámek

21. 6.–27. 7. 
Dobřichovické divadelní 
slavnosti   9

 Dobřichovice, zámek

28. 6.–10. 8. 
Noc na Karlštejně  10

 Karlštejn, hrad 
 20:30 (čtvrtek až sobota)

28. 6.–30. 8. 
Letní kino Karlštejn  11

 Karlštejn  
 cca 21 (každý pá)

28. 6.–30. 6. 
Festival Porta     12 

 Řevnice, Lesní divadlo 
 pá 18, so 10:30, ne 10:30

1. 7.–26. 7.
Jiří Pavlis: 1/20 vteřiny = 
1/25 života – fotografie  13

 Beroun, Holandský dům  
 17:30 vernisáž

3. 7.–28. 8. 
Večerní putování hradem 
Karlštejnem  
s překvapením  14

 Karlštejn, hrad  20–21

Kalendář vícedenních akcí  LÉTO NA BEROUNCE 2019

červen

červenec

srpen

září

2

28. 8.–30. 8.
Divadlo v lese  23

 Řevnice, Lesní divadlo
 www.lesnislavnosti.cz

30.–31. 8.
Berounský drak   24

 Beroun, kemp Na Hrázi

31. 8.–1. 9. 
Ořešská pouť      25

 Ořech, areál SK Viktorie  
 so 20, ne celý den

29.–1. 9. 
Letní kino Černošice  26

 Černošice, Park Berounka
 21

2.–27. 9. 
Vladimír Brunton: 
Fotoportréty k 30. výročí 
sametové revoluce  27

 Beroun, Holandský dům 
 17 vernisáž

7.–8. 9. 
Hrnčířské trhy     28

 Beroun, Husovo nám.  8

14. 9.–15. 9.
Zahrádkářská  
výstava   29

 Srbsko, kulturní dům

28.–29. 9.
Karlštejnské vinobraní
    30

 Karlštejn

Italské modely plné 
květin, barev a energie
Návrhy oděvů i bot  
šité na objednávku
út: 17–20 hod  st: 17–20 hod
čt: 15–20 hod
Po tel. dohodě i jiné dny

Salon Iveta Blechtová
Anežky České 1118, Dobřichovice                             
tel.: 731 56 00 86 

 iveta blechtova   salon Iveta Blechtova
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Rodinný desetiboj    31
 Lety, areál Sokola  9:30

Dětský den   32
 Mořinka, střelnice  14–18

Na kole dětem – veřejná 
cyklotour na podporu 
onkologicky nemocných 
dětí   33

 Beroun, náměstí Joachima 
Barranda  14:30

Dětský den na pláži 
Mokropsy     34

 Mokropsy, pláž u Berounky 
 11

Dětský den  35
 Tetín, fotbalové hřiště   13

Dětský den  
s Piranhas    36

 Beroun, stadion TJ 
Lokomotiva Beroun  10

Podhradí patří dětem 
   37

 Karlštejn  8:30–13:00

Cesta kamene, 
 15. berounská muzejní noc  

  38 
 Beroun, Jenštejnský dům, 

Geopark Barrandien, Horní 
brána, Muzeum berounské 
keramiky  18

 www.muzeum-beroun.cz/

Dětský den letecko- 
-modelářského klubu  39

 Tetín, Koledník

Koncert Františka Nedvěda  
  40

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Hravě zdravě     41
 Řevnice, náměstí  11–18

Mix Festival     42
 Řevnice, před Zámečkem
 15–21

 Dětský den a koncert Laca 
Decziho    43

 Svinaře, kurty Sokola 
 14 a 20

Country bál Strong Boys   
 44

 Lety, sál U Kafků  20

Dětské sportovní odpoledne   
  45

 Choteč, hřiště  15

Quattro Corde  46
 Řevnice, Zámeček  16

Double Cookies   47
 Řevnice, Lesní divadlo  17

5. ročník minivolejbalu 
Dobřichovice  48

 Dobřichovice, TJ Sokol
 9–18

Den bezpečí – ukázky IZS 
   49

 Beroun, kemp Na Hrázi  9

10. ročník Lhoteckého 
předletí  50

 Svinaře, Lhotka U Emy  16

Berounské hradby  
    51

 Beroun  9

Bob Dylan’s Birthday 
Concert  52

 Černošice, Club Kino  20

Den s IZS    53 
sport, hasiči, pro děti

 Dobřichovice, pod lávkou
 13

Food festival – Všechny 
chutě světa  54

 Dobřichovice, zámek
 10–22

Mikrochor – Rhythmic Choir
  55

 Černošice, Club Kino  19

Dopyjem a pudem   56
 Černošice, Club Kino  20

První narozeniny pivovaru 
s Oldou Burdou    57

 Srbsko, kemp  19

Koncert Jitky Vrbové  9
 Dobřichovice, zámek  19

Je úchvatná!  9
 Dobřichovice, zámek  20

Brothers & The Peters / 
Back to Roots   58

 Černošice, Club Kino 
 20:30

Slavnostní otevření školy
 59

 Srbsko, škola  14

Šlinc fest 2019  60
 Řevnice, Lesní divadlo 
 13–22

Je úchvatná!  9
 Dobřichovice, zámek  20

2. ročník letních 
olympijských her  61

 Tetín, fotbalové hřiště

Komorní podvečer   62
 Karlík, kostel sv. Martina 

a sv. Prokopa  19

GrandPrix Beroun,  
10. ročník     63 

 Beroun, skatepark 
u vlakového nádraží  9

 www.grandprixberoun.cz
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1. června  so

2. června  ne

8. června  so

15. června  so

22. června  so

16. června  ne

9. června  ne
7. června  pá

14. června  pá

21. června  pá
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RODINNÝ PIVOVAR
Tyršova 135, 266 01 Beroun
tel.: 311 625 239
mobil: 602 388 305, 728 325 809

www.berounskymedved.com

RESTAURACE  
A HOTEL GRAND
• Restaurace s letní terasou a zahradní restaurace
• Pochutnáte si na poctivých jídlech  

připravených z čerstvých surovin
• Ubytování ve stylově zařízených pokojích  

s kapacitou 45 lůžek
• Na trase cyklostezky Dobřichovice a Karlštejn
• Zdarma parkoviště, úschova kol a WiFi
• Zajišťujeme: RAUTY, OSLAVY, SVATBY, 

ZAHRADNÍ PÁRTY

Pod Lipami 265, 252 30 Řevnice
Tel.: 257 721 810, e-mail: karm@iol.cz
w w w. h o t e l g r a n d r e v n i c e . c z
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Návštěva zámku Řitka 
a Muzea Laty Brandis  

  64
 Řitka, muzeum  14–16

Ostře sledované vlaky  9
 Dobřichovice, zámek  20

Zahradní slavnost, 
rozloučení s předškoláky 

 65
 Lety, zahrada MŠ  16:30

Na správné adrese  9
 Dobřichovice, zámek  20

Dětská diskotéka Oldy 
Burdy     66

 Lety, srub U Kocoura  17

Richard Müller + Band  67
 Beroun, Letní kino  20:00

Prázdninový Jam na Jezu 
Vystoupení dětské kapely 
Dobi Boyz a jejich hostů  

  68
 Dobřichovice, Jez dobré 

naděje  18–22

Dámský krejčí  9
 Dobřichovice, zámek  20

Kachna na pomerančích  9
 Dobřichovice, zámek  20

4 tenoři a hosté  69
 Karlštejn, hrad  20:30

Neckyáda   70
 Svinaře, rybník Žába  13

Je úchvatná!  9
 Dobřichovice, zámek  20

Bizzare Band  9
 Dobřichovice, zámek  20

Je úchvatná!  9
 Dobřichovice, zámek  20

Je úchvatná!  9
 Dobřichovice, zámek  20

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Skalecká pouť    71
 Mníšek pod Brdy, areál 

Skalka  7:30

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Koncert After 40 aneb Blues 
na hrázi   72

 Lety, srub U Kocoura 
 20–24

ČT Trans Brdy   73 
 Řevnice 
 www.kolopro.cz

10. mníšecká neckyáda 
  74

 Mníšek pod Brdy, rybník 
 14

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

Anenská pouť    75
 Svinaře, kurty Sokola
 14:00 (posezení při 

dechovce)
 20:00 (kapela To víš)

Rockabilly Rumble   76
 Řevnice, Lesní divadlo  13

Řeči  9
 Dobřichovice, zámek  20

4

Přijďte se
dobře nasnídat!
• výběr slaných i sladkých 

snídaňových specialit
• vegetariánská, bezlepková, 

klasická

Kavárna MODRÝ DOMEČEK v Řevnicích

www.modrydomecek.cz

ÚT – SO od 8:00 / NE od 11:00

25. června  út

26. června  st

27. června  čt

4. července  čt

13. července  so 21. července  ne

25. července  čt

26. července  pá

27. července  so

14. července  ne

23. července  út

18. července  čt

19. července  pá

20. července  so6. července  so

10. července  st

12. července  pá

28. června  pá

23. června  ne 29. června  so

30. června  ne
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Jakub Smolík  77
 Řevnice, Lesní divadlo  20

Závodí Fest     78
 Beroun, Závodí – levý břeh 

Berounky  14

Závod crazy nafukovaček, 
1. ročník    79

 srub U Kocoura, Lety 
u Dobřichovic  11–21:30

Hasofest    80 
 Hlásná Třebaň, u jezu 
 14:30

Vlastivědná vycházka 
S kočárkem po Všenorech 
    81

 Všenory, sraz účastníků 
Nad Truhlárnou  9:30

Festival amatérských kapel 
5. ročník  82

 Ořech, areál SK Viktorie 
Ořech  13

Zimní pohádka  23
 Řevnice, Lesní divadlo  20

Elegance molekuly  23
 Řevnice, Lesní divadlo  20

Elegance molekuly  23
 Řevnice, Lesní divadlo  20

Vinařské slavnosti 
   83 

 Dobřichovice, zámek  13

14. ročník spanilé jízdy 
Svinařských mopeďáků 
podbrdským krajem, 
setkání motostrojů  
do 50 ccm  84

 Svinaře, restaurace U Lípy 
 10

Potlach a dětský den osady 
Strong Boys    85

 Lety, osada Strong Boys, 
osadní hřiště  14 a 21

Karlštejnská devítka   86
 Karlštejn  8–14

Sůl nad zlato   87
 Řevnice, Lesní divadlo

Novšery Všeryno Rynovše 
  88 

 Všenory, park 
všenorského zámku  14

Dětská diskotéka Oldy 
Burdy v ofsajdu     89

 Lety, hřiště v ofsajdu  17

Stand’Artní kabaret Vosto5
 90

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Bukifest  91
 Černošice, Club Kino  19

Šermířská alotria    92
 Dobřichovice, zámek
 www.alotrium.cz

Taneční studio 
Dobřichovice, Hana 
Tuháčková  93

 Řevnice, Lesní divadlo

Loučení s létem – 10. ročník 
  94

 Liteň, nádvoří zámku Liteň, 
vchod branou vedle prodejny 
COOP  13–24

Tenis a Tabata – celodenní 
cvičení pro ženy  95

 Lety, areál Sokola  
 9–16.30

Svěží závan opery v lese  
 96

 Řevnice, Lesní divadlo

Silniční závod mopedů „38 
zatáček S. H. V. Svinaře”  

 97
 Svinaře, restaurace U Lípy 
 12:30

Vaření se zámeckou paní 
  98

 Všeradice, Zámecký dvůr

Koncert Pavla Šporcla 
s cikánskou cimbálovou 
kapelou Gipsy Way 
Ensemble  99

 Mníšek, areál Skalka 
 15:30

Pojď  hrát hokej!   100
 Černošice, zimní stadion 
 15

Oktoberfest, 6. ročník 
  101

 Svinaře, kurty Sokola  14

LÉTO NA BEROUNCE 2019
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2. srpna  pá

13. srpna  út

28. srpna  st

29. srpna  čt

30. srpna  pá

3. srpna  so

10. srpna  so

31. srpna  so

1. září  ne

7. září  so

21. září  so

8. září  ne

14. září  so

5. září  čt

6. září  pá

19. září  čt

24. srpna  so

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

OTEVÍRÁME  
nově zrekonstruovaný

Hostinec U Rysů.
Můžete se těšit na tradiční česká jídla.

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54, Řevnice

www.hostinecurysu.cz
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1

Rockový Slunovrat  

Tradiční festival plný skvělé hudby
31. května a 1. června  pá 14, so 11
Řevnice, Lesní divadlo
Vstupné 550 Kč

 RockovySlunovrat.cz

3

Královský průvod 
a středověký den – uvítání 
císaře Karla IV.    

sobota 1. června
12:30 Zahájení – herold Beneš 

z Vartenberka
12:35 Živá dobová hudba – Bakchus
13:00 Síla osudu – mysticko-šermířské 

vystoupení, Allgor
13:30 Sokolnická ukázka – Falconia
13:45 Živá dobová hudba – Bakchus
14:00 Příběhy barona Prášila, tanečně-

-šermířské vystoupení – Iris
14:30 Hrátky s vodou a ukázky 

techniky – JSDH Dobřichovice

Svatoludmilská pouť a sraz 
Ludmil a Bořivojů   102

 Tetín  11

Černošický běh – 5. ročník 
   103

 Černošice, hřiště
 www.cernosickybeh.cz

Stánek míru, 
mezináboženský festival 

    104
 Beroun, Husovo náměstí  
 14

Steve Clarke (USA)  105
 Černošice, Club Kino  20

Noc sokoloven   106
 Lety, areál Sokola

27. září pá

Svatováclavské koláčové 
posvícení  107

 Srbsko, kemp  13

Všenorské jablkobraní 
   108

 Všenory, za prodejnou 
Coop  13

Pěkná hodinka  109
 Svinaře, restaurace U Lípy 
 17

Drakiáda   110
tanec, pro děti

 Lety, srub U Kocoura 
 16:30

Kalendář akcí  LÉTO NA BEROUNCE 2019
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Tancování pro děti
• Zábava a zdravý elegantní pohyb
• Pro děti od 6 do 13 let
• Kurzy tance vede Růžena Svatošová, 

finalistka MČR ve standardních tancích
Od září – Dobřichovice a Řevnice

Máte doma taneční hvězdu?

Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

Začínáme 

koncem září!

21. září  so

22. září  ne

28. září  so

30. září po

8. října út

#108
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15:15 Bakchus
15:30 O Bajajovi – pohád. soutěž, Kubko
16:15 Vznešené umění lovu – Falconia
17:00 Královský rytířský turnaj – 

Allgor
17:30 Bakchus
18:00 Uvítací ceremoniál – příjezd 

Karla IV.
18:30 Bakchus
19:00 Knihomol – Iris
19:30 Bakchus
20:00 Závěr – herold Beneš 

z Vartenberka
21:00 Muzikál Noc na Karlštejně
 vstupné 350 Kč, senioři a děti 

do 12 let 250 Kč
Dobřichovice, u zámku a u řeky

6 

Mezinárodní festival Jazz 
Černošice 2019   

středa 5. června 
17:00 Hammond Trio, Park Berounka – 

open air, vstup zdarma
18:00 Mifun, Club Kino, 100 Kč
20:00 Dobré ráno Blues band (CZ/USA), 

restaurace Pod Lípou, zdarma
20:30 Pohřební kapela, restaurace 

Bolleta, vstup zdarma

čtvrtek 6. června 
10:00 Veronika Moudrá & The Band 

1. koncert pro školy, Club Kino, 
80 Kč

11:00 Veronika Moudrá & The Band 
2. koncert pro školy, Club Kino, 
80 Kč

19:00 Second Band, Chorus Puellaris, 
Dech Band, Club Kino, 80 Kč

20:00 Emil Viklický & Petr Dvorský, 
modliteb. Církve bratrské, 120 Kč

pátek 7. června
16:30 JJ Brass Band – Marching Band, 

Centrum Vráž, open air, vstup 
zdarma

17:30 JJ Brass Band – Marching Band, 
Club Kino – Karlštejnská ulice 
– nádraží Černošice tam a zpět, 
open air, vstup zdarma

19:00 Back Side Big Band – Jan Spálený 
& ASPM – Crystal Monee Hall 
Band (USA/ CZ), Club Kino, 250 Kč

sobota 8. června
10:00 Majk Simbiosis, restaurace 

Bolleta – open air jazzová 
snídaně, vstup zdarma

19:00 Ondřej Štveráček Quartet, Paul 
Batto (SLO), Yellow Sisters, Club 
Kino, 250 Kč

neděle 9. června
20:00 Jiří Suchý a Jitka Molavcová 

v doprovodu Orchestru divadla 
Semafor, Club Kino, v předprodeji 
450 Kč, na místě 500 Kč

5.–9. června  15–22
Černošice

 www.jazzcernosice.cz

38

Cesta kamene 
15. berounská muzejní 
noc   

Patnáctá berounská muzejní noc
Štípání pazourku, sochařský workshop, 
výroba šperků z kamene, hudba 
v podání unikátní pravěké kapely 
Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, 
storytellingové divadelní představení 
Cirkusu Žebřík, kytarové vystoupení 
Štěpána Raka st., hra „drápky“ – to 
vše vás čeká ve večerních a v nočních 

7

NOVÉ SPOTŘEBIČE MIELE V NABÍDCE

Pozvánky  LÉTO NA BEROUNCE 2019

hodinách v Jenštejnském domě 
na berounském náměstí a v Geoparku 
Barrandien.

7. června  18
Beroun, Jenštejnský dům, Geopark 
Barrandien, Horní brána, Muzeum 
berounské keramiky, vstup zdarma

 www.muzeum-beroun.cz

53

Den s IZS   

ZKUS BÝT HASIČEM, POLICISTOU, 
VOJÁKEM NEBO ZÁCHRANÁŘEM. 
Hasiči, policie, vojáci a záchranáři 
v akci. Tradiční představení složek IZS, 
akce má za úkol posílit důvěru ve složky 
IZS a napomoci jejich lepšímu vnímání. 
Pořádá SDH Dobřichovice.

15. června  13
Dobřichovice, 5. května, u řeky

63

GrandPrix Beroun 
10. ročník    



Akce ve městech a obcích

 Beroun: 5, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 
33, 36, 38, 49, 51, 63, 67, 78, 104

 Černošice: 6, 21, 26, 34, 52, 55, 56, 
58, 91, 100, 103, 105

 Dobřichovice: 8, 9, 16, 18, 48, 53, 
54, 68, 83, 92

 Hlásná Třebaň: 80

 Choteč: 45

 Karlík: 18, 62

 Karlštejn: 7, 10, 11, 14, 30, 37, 69, 
86

 Lety: 31, 44, 65, 66, 72, 79, 85, 89, 
95, 106, 110

 Liteň: 94

 Mořinka: 32

 Mníšek pod Brdy: 71, 74, 99

 Ořech: 25, 82

 Řevnice: 1, 12, 15, 20, 23, 40, 41, 42, 
46, 47, 60, 73, 76, 77, 87, 90, 93, 96

 Řitka: 64

 Srbsko: 29, 57, 59, 107

 Svinaře: 43, 50, 70, 75, 84, 97, 101, 
109

 Tetín: 35, 39, 61, 102

 Všenory: 2, 81, 88, 108

 Všeradice: 98

 Celý region: 3,4

11:45 Zahrádkáři
12:20 Peter Vaško – vítěz Kytarové 

soutěže SAI
12:35 Tereza Balonová, Aleš Petržela – 

držitelé Porty 2018, 2017
13:05 vyhlášení výsledků
13:40 Monogram
14:30 Marien
15:20 Rangers Band
16:15 Naďa Urbánková a Bokomara
17:15 Hop Trop

 pá 18, so 10.30, ne 10.30
Řevnice, Lesní divadlo

 www.porta-festival.cz

73

ČT Trans Brdy  
Oblíbená akce se letos jede v novém 
prázdninovém termínu. Původní 
zázemí v Letech se stěhuje do Řevnic, 
blíž k trasám závodu. Technické trati 
v brdských kopcích a lesích jsou 
zpestřené kořenovými pasážemi 
a hravým ježděním nahoru dolů. 
Samozřejmostí je výletní trasa D 
– Family jízda, určená všem hobby 
cyklistům bez rozdílu věku, která vás 
vezme za krásami brdské krajiny. 

20. července
Řevnice  www.kolopro.cz

80

Hasofest   

Třináctý ročník hasičsko-hudební 
události na břehu Berounky, zaměřené 
nejen na statickou prezentaci činnosti 
a technického vybavení všech složek 
záchranného systému. Připraven 
je bohatý program pro děti všech 
věkových kategorií a koncertní večer 
pod širým nebem. Vstupné činí 90 Kč.

Hlásná Třebaň, u jezu
10. srpna  14:30

83

Vinařské slavnosti   
Tradiční vinařské slavnosti, 
na nichž zažijete celodenní zábavu, 
se letos konají v sobotu 31. srpna 
na dobřichovickém zámku. Na ostrově 
zahraje Michal Prokop, Jan Hrubý, 
Luboš Andršt trio, Country Beat (nové 
obsazení bývalé skupiny Country Beat 

Pozvánky LÉTO NA BEROUNCE 2019

V Berouně opět vypuknou jedny 
z největších skateboardových závodů 
v Evropě! Sjede se na ně kompletní 
světová špička včetně vítězů světových 
pohárů, dokonce i medailisté 
z nejprestižnějších závodů světa 
X-Games. Od 19:30 přebírají hlavní 
úlohu kapely a muzikanti, kteří budou 
všechny bavit až do noci.

22. června  9
Beroun, skatepark u vlakového 
nádraží, vstup zdarma

 www.grandprixberoun.cz

12

Porta   

To nejlepší z folk & country.
pátek 28. června
SCÉNA LESNÍ DIVADLO
18:00 Slávek Janoušek
18:50 soutěž: Faux pase Fonet, Marie 

Somerová, Straw Hat, The 
Addams Sisters

20:15 Fleret
21.05 soutěž: Meziměsto, Zahrádkáři, 

Hřích, aKamarádi
22:15 Spirituál Kvintet

sobota 29. června
10:30 aKamarádi
11:05 Yakka
11:40 Mirek Baldrych
12:20 Šansonika
13:00 Mazzec
13:35 The Addams Sisters
14:10 Marie Sommerová
14:45 soutěž: Větrno, Melda a spol., 

Yakka, Mirek Baldrych, 
Šansonika

16:20 Jitka Knížková – vítěz Dětské 
Porty

16:45 soutěž: Dominika, Mazzec, 2 
postupující ze SF

18:00 Přelet MS
18:35 COP
19:20 Pavlína Jíšová
20:10 Petr Bende
21:00 Jaroslav Wykrent
22:00 Nezmaři

neděle 30. června
10:30 Hřích
11:10 MeziMěsto

J. Brabce) a Jull Dajen (irská hudba), 
na nádvoří zámku pak Modrý Cimbál, 
Prime Time Voice (swing) a na závěr 
Circus Problem (dance music-klezmer). 
Pro děti je připraven program u řeky 
pod zámkem. Samozřejmostí bude 
skvělé víno a občerstvení.

31. srpna  13
Dobřichovice, zámek

88

Novšery Všeryno Rynovše 
 

Básník a prozaik Petr Borkovec 
do Všenor přivádí a představuje několik 
osobností současné české poezie. 
Pozvání přijali Marie Iljašenko, Justin 
Quinn, Luboš Svoboda, Alexej Sevruk 
se svými překlady ukrajinské básnířky 
Ljubov Jakymčuk a další. 

1. září  14 Vstup zdarma
Všenory, park všenorského zámku

Kalendář kulturních a sportovních akcí 
podpořila města Dobřichovice a Řevnice.

8
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Hvězdy Porty 
rozeznějí  
Lesní divadlo 
Již 53. ročník legendární Porty 
bude u Berounky po dvanácté 
a znovu půjde o parádní záži-
tek. Festival začíná 28. června 
v 18 hodin a končí v neděli 
30. června po 19. hodině v Les-
ním divadle v Řevnicích. 

Během tří festivalových dní 
vystoupí kromě soutěžících také 
Spirituál kvintet, Jaroslav Wykrent, 
Hop Trop, Naďa Urbánková a Bo-
komara, COP, Petr Bende, Slávek 
Janoušek, Fleret, Marien, Nezma-
ři, Rangers Band, Pavlína Jíšová, 
Přelet M. S., Tereza Balonová 
(vítězka Porty 2018), Aleš Petržela 
(vítěz Porty 2017) a vítěz kytarové 
soutěže SAI Peter Vaško. 

Soutěžící skupiny a interpreti 
zastupují své kraje, ale především 
sami sebe. V odborné porotě 
tradičně zasednou vynikající hu-
debníci, znalci svého oboru. 

Přijďte se podívat, jak to 
dopadne, a užít si folk a coun-
try do Lesního divadla. Chybět 
nebudou skvělá jídla a dobré pití. 
Další zajímavosti o Portě a muzice 
najdete na webech Eportyr.cz 
na Porta-festival.cz.

 Dáša Borovská

Festival Porta se koná v Řevnicích od roku 
2008. Tehdy se na ní po vyhraném praž-
ském kole objevil Ondřej Ládek alias Xindl 

X. S písničkou Dysgrafik získal oblibu diváků, 
přízeň poroty a zvítězil.

Ondro, pamatuješ si pocit zpívat na Portě 
v Lesním divadle a vyhrát?
Ano, dost jasně. Na Portu jsem se přihlásil tak 
trochu z recese. A bylo pro mne překvapení, 
jaká tam byla atmosféra. Říkal jsem si, že když 
zahraju písničky s kytarou, tak to přece stačí. 
Jenže najednou jsem cítil, že jsem víc folkáč, 
než jsem si myslel. A mohla za to ta skvělá 
atmosféra Lesního divadla a lidé i muzikanti 
kolem. A to už se nezapomíná…

Byla pro tebe Porta 2008 důležitá, nebo to 
byl jen jeden ze střípků při vstupu na hu-
dební scénu?
Porta byla pro mě opravdu milník. Vstup na je-
viště, sám s kytarou a k tomu několik dalších 

důležitých okolností, které se musí sejít, aby 
se nakopl úspěch. A vím, že Porta k nim patří. 
Sešly se, zafungovaly ve mně i v mém pocitu, 
že jsem tady na jevišti správně.

Tvou cestu zná mnoho lidí a příznivců tvé 
tvorby… Máš pocit, že jsi toho napsal dost 
a můžeš teď jen zpívat, co máš hotové?

To by mě hodně nebavilo. Těší mě tvorba 
a uchopení toho, co nás trápí nebo co v nás 
bouří. Témat je kolem nepřeberné množství, 
a tak se jich dotýkám po svém. Cítím, že lidé 
chtějí alespoň ode mne slyšet nové věci, co 
a o čem budu zpívat. Nehledě na to, že bez 
skládání bych se nudil. A na to teď nemám 
chuť.

Jak jsi vnímal nárůst popularity? Někte-
rým interpretům trvá deset let, než si jich 
někdo opravdu všimne a stanou se oblí-
benými a žádanými. U tebe to byl oprav-
du raketový nástup produkce a odezvy 
posluchačů.
V mých 27 letech, kdy jsem z reklamního 
prostředí, kde jsem psal slogany a reklamní 
vzkazy, vstoupil na pódia, jsem měl dost rozu-
mu, abych to bral jako přízeň osudu. Neplá-
noval jsem to, ale chtěl jsem zpívat a skládat 
hlavně pro lidi. Bavilo mne dělat to intenzivně 
a nečekat, že se samo něco stane. Strate-
gický PR plán jsem neměl. Potkalo se několik 
věcí, které jsou asi potřeba, aby se plamínek 
rozhořel. Prošel jsem obdobím hraní zadarmo, 
pak za peníze, dostal jsem se na internet a pak 
do rádií celkem krok za krokem… Bylo to 
postupné, ale intenzivní, a tak asi ani nenastal 
okamžik, kdy bych se vnitřně rozložil a neustál 
to. Jsem rád, že mám možnost dělat muziku 
tak, jak chci. A přeji to každému, kdo má chuť 
a odvahu nést vlastní kůži na trh. Nebojte se jít 
na Portu do soutěže. Mně to pomohlo.

! Jiří Vondráček

Porta byla 
pro mě 
milníkem,
říká Xindl X
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V pátek 21. června zahajuje Dobři-
chovická divadelní společnost již 
11. ročník tradičních divadelních 
slavností. Na výběr bude mno-
ho komedií, neboť humor nikdy 
neškodí. Doplní ho koncerty Jitky 
Vrbové a kapely Bizzare Band. 

Přijďte se pobavit a potě-
šit sebe i divadelníky, protože 

pro ně není nic důležitějšího 
než hlediště plné spokojených 
diváků. Vstupenky na všechna 
představení budou k zakoupení 
on-line na Webticket.cz/program/
dds nebo v Café Galerii Bím 
v Dobřichovicích. Další informa-
ce a program najdete na webu 
DivadloDDS.cz.

Dobřichovické divadelní slavnosti 
nabídnou skvělé komedie

Berounské hradby propojí město 
Šestý ročník městských slavností propojí 15. června centrum města v je-
den cirkulující celek. Pořadatelé nabídnou návštěvníkům hudební scénu 
na Husově náměstí doplněnou o přehlídku malých pivovarů a jarmark, 
rodinnou zónu v Havlíčkově ulici s divadelním šapitó, se soutěžemi pro 
děti, skákacím hradem, s kavárnou i dalšími kratochvílemi a v neposled-
ní řadě přehlídku zejména místních výtvarníků, hudebníků, divadelníků 
i řemeslníků na náměstí Joachima Barranda.

Návštěva zámku Řitka s muzeem
Zámek Řitka, v němž sídlí Muzeum Laty Brandisové, vás zve 
na prohlídku koní a stájí Jezdeckého klubu Norma, sýpky se 
sklepením, reprezentativních prostor zámku a nádvoří, případně 
i hrobky rodiny Brandisů. Přijít můžete 23. června od 14 do 16 ho-
din. Akci pořádá Kulturní a historický výbor obce Všenory ve spo-
lupráci s Všenorskou knihovnou a Muzeem Laty Brandisové.
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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

10:30 – 11:30 Fresh Workout 
Mirek

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Movement  
Štěpán

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé  
PETR

Út

VELKÝ
SÁL

Fresh Workout 
Mirek

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Box pro děti
PETR

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Bodystyling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé  
PETR

St

VELKÝ
SÁL

Fresh Workout 
Mirek

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

Fresh Workout 
Mirek

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Box pro dospělé  
PETR

Pá VELKÝ
SÁL

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

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

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.
MOVEMENT SE ŠTĚPÁNEM

Přihlaste 
své děti včas na 
tréninky atletiky
Pořádáme 
i příměstské sportovní 
tábory v Černošicích 
a Dobřichovicích.  

Více informací a přihlášky na 

www.askdipoli.cz

Starší přípravka
(2009–2010)

Mladší přípravka
(2011–2012)

Atletická školka
(2013–2014)

Hobby
Dospělí

Starší žactvo, 
dorost

JUNIOŘI / JUNIORKY
(2001–2006)

Mladší žactvo
(2007–2008)
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V hale Věry Čáslavské se v sobotu 
11. května konal už třetí ročník soutěže 
Rebelstyle, kterou pořádá místní tým 

Rebels O.K. pod taktovkou trenérky Olgy 
Kepkové. A závody se opět vydařily. Atmosféra 
byla skvělá od nástupu více než stovky závod-
níků až po finální vyhlášení výsledků.

Pořadatelský tým nezklamal fanoušky ani 
svými výkony. Pro starší děvčata z Rebels 
O.K. byla tradičně velkou konkurencí sestava 
z Maďarska. Když po zahájení rychlostních 

disciplín na pozici 2 vstoupila Kitti Kovácsová, 
lidem se tajil dech. Její rychlost byla neuvěři-
telná a výkon na 180 minutách v podobě 444 
skoků byl právem ohodnocen zlatou medailí. 
Ale Rebelky se nenechaly zastrašit. Vendula, 
Sabina a Andrea to soupeřkám vzápětí vrátily 
v disciplínách DD 3 x 40 DD 1 x 30 a došly si 
pro zasloužené zlaté medaile.

Po rychlostním úvodu přišla skutečná podíva-
ná v podobě freestylu, který přilákal i víc diváků. 
A bylo na co se dívat. Tým ve složení Adéla, 
Veronika, Tereza a Nicole předvedl povedenou, 

do detailu skvěle sladěnou kreativní sestavu. 
Dívky si za ni odnesly zlatou medaili v kategorii 
15 let a starší, i když všem tolik let ani není. „Klo-
bouk dolů,“ znělo halou. Ani freestyle mladších 
dívek (9–11) nezaostal navzdory rychlé výměně 
jedné ze skokanek. Sofia, Terezka, Žofie a Katka 
předvedly úžasný výkon a dočkaly se nejen me-
daile, ale i pochvaly trenérky do mikrofonu. Te-
rezka se zúčastnila tří disciplín a odnesla si dvě 
medaile, přestože narychlo zaskočila za Míšu, 
jež po dlouhé nemoci nemohla plně nastoupit.

Třešničkou na dortu se stalo natáčení České 
televize. Připravila nejen reportáž do sportov-
ních zpráv, ale i malý medailonek o rope skip-
pingu. Skákání přes švihadlo už dávno není jen 
hrou v ulicích měst či vesnic, ale uznávanou 
sportovní disciplínou, v níž právě Česká repub-
lika sklízí úspěchy na světových pódiích. 

DOBNETSPORT 

Chcete od září přihlásit dítě 
na atletiku? Je správný čas
Nový černošický ovál již slouží všem nadšeným 
sportovcům. A jak se zdá, nejvíc těm z atletic-
kého oddílu ASK Dipoli. Vedení tohoto klubu 
přichází s novou unikátní koncepcí: s navý-
šenými počty termínů atletických tréninků 
od září 2019 pro všechny věkové kategorie, se 
soustředěními i s příměstskými tábory. Právě 
nyní je ideální doba k plánování náplně volného 
času dětí na další školní rok 2019/2020, a tak 
na webu ASKDipoli.cz najdete přihlášky na at-
letické tréninky začínající v září.

Děti lze zapsat podle několika věkových 
kategorií, od atletické školky (pro děti narozené 
v letech 2013–2014) až po starší žactvo a do-
rost (pro ročníky 2001–2006). Tréninky probíhají 
v Černošicích a Dobřichovicích, stejně jako pří-
městské tábory, během nichž chlapci a děvčata 
rozvíjejí svou pohybovou všestrannost.

Sedmý ročník dobřichovického závodu 
dračích lodí na Berounce proběhl letos 
už 1. května za chladnějšího počasí. 

Zúčastnili se ho také černošičtí hokejisté, kteří 
dosáhli na bronz.

Tradiční zastoupení měli v mužské katego-
rii. Jádro týmu s názvem NGC Masters tvořil 
hokejový B tým doplněný několika mladíky 
z A týmu a také trenéry. Všem těmto mužům 
udávala rytmus statečná bubenice, jež musela 
držet kromě tempa i balanc na bubenické 
lavičce vyvýšené nad úrovní lodi.

První nepříliš povedený start přišel krátce před 
jednou hodinou odpoledne. Loď se naklonila 
na levý bok a dobrých 5 metrů nabírala vodu. 

Skoro to vypadalo, že do závodu vjela ponorka. 
Ale i přes „drobné“ zaváhání se nakonec podařilo 
dojet na třetím místě. Na druhý start už byla 
posádka perfektně váhově rozložená a z ponorky 
se vyklubala raketová loď. Druhou i třetí rozjížďku 
dojeli hokejisté zvyklí na úplně jiné skupenství 
vody jako první a dostali se do finále. V něm 
nervy pracovaly na plné obrátky, ale nakonec 
ve prospěch černošických borců. Ti předvedli 
skvělé tempo a souhru a z celkových 18 posá-
dek urvali bronz s časem 57,78 s (stříbro 57,62; 
zlato 57,29). Kapitán lodi Ondřej Slapnička 
po finále poznamenal: „Když jsem před závodem 
říkal, že předpokládám progres oproti loňskému 
roku, kdy jsme dojeli devátí, ani omylem by mě 
nenapadlo, že budeme tak moc hladoví.“
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Rebelstyle competition:
Kdo neskáče, není Čech

 ASK Dipoli

Horní řada: David Sem, Míka, Zbořil, Strnad, Papaj, Frank, Loskot, Langer, Voska, Stránský, Herma, 
Halba, Nový; dolní řada: Dominik Sem, Škvor, Matejíčka, Všetička, Vacek, Chvojka, Marc, Slapnička, 
Vejtrubová. Na fotce z posádky chybí Loskot a Langer.  SK Černošice

Tygři zkrotili plující draky
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Dovolíme si malý exkurz do historie našeho 
zařízení (dle dochované kroniky):

• Budova „ústavu“ se začala stavět v roce 
1905 jako letní sídlo čtyř bohatých praž-
ských rodin.

• Roku 1920 byla vila prodána spolku Zemské 
ústředí péče o mládež v Čechách.

• V roce 1922 zde byla zřízena chlapecká 
výchovna pro mravně vadné chlapce, která 
byla roku 1927 vystřídána dívčí výchovnou 
pro mravně vadné dívky. Mohly se zde vyučit 
např. dámskou krejčovou, švadlenou prádla, 
zahradnicí apod.

• Dívčí výchovna byla zrušena ke 30. červnu 
1951 a v Dobřichovicích byl zřízen dětský 
domov, později záchytný dětský domov 
následně přejmenovaný na dětský domov 
třídicí a nakonec na dětský diagnostický 
ústav, později pak jen na diagnostický ústav, 
který ukončil svou činnost k 31. 12. 2013.

Diagnostický ústav fungoval v Dobřichovi-
cích přes šedesát let, není tedy divu, že má 
v myslích obyvatel Dobřichovic i okolních obcí 
svou pevně zakořeněnou pozici.

V současnosti, jak již bylo zmíněno, máme 
v Dobřichovicích středisko výchovné péče 
(SVP), které je součástí sítě zařízení příspěvko-
vé organizace DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovi-
ce, zřizované MŠMT.

Tým střediska, jehož součástí jsou erudovaní 
psychologové, speciální pedagogové a vycho-
vatelé, nabízí pomoc dětem, žákům a studen-
tům od 3 do 26 let, rodičům či osobám zod-
povědným za výchovu, dále také pedagogům, 
školám a třídním kolektivům a dalším subjektům 
podílejícím se na výchově, vzdělávání a pomoci 
rodinám. V rámci své činnosti středisko nabízí 

ambulantní konzultace, dětskou terapeutickou 
skupinu osobnostního rozvoje, 8týdenní preven-
tivně výchovné pobyty pro chlapce i dívky, práci 
v terénu, práci s třídními kolektivy a programy 
na „klíč“ na žádost školy v oblasti sekundární 
prevence nebo metodické podpory pedagogů 
a také speciálně pedagogické a psychologické 
poradenství. Podrobnější informace lze najít 
na webových stránkách www.svpd.cz.

Koncepce střediska výchovné péče je ve své 
podstatě zcela odlišná od koncepce diagnos-
tického ústavu právě ve svém zaměření, a to 
na prevenci. 

Věříme, že jsme touto cestou alespoň v zá-
kladech seznámili veřejnost se zařízením, které 
sídlí v Dobřichovicích a během své pětileté čin-
nosti poskytuje péči a služby klientům z celého 
Středočeského kraje i Prahy.

Zaměstnanci střediska

Středisko výchovné péče vs. „diagnosťák“
V povědomí místních obyvatel bylo, je a bude naše zařízení 
pravděpodobně navždy jako „diagnosťák“, který již ale 
neexistuje. Od 1. ledna 2014 ve staré dobřichovické vile sídlí 
a poskytuje své služby středisko výchovné péče.
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Cestu začneme u zdejší vlakové zastávky, 
o jejíž záchranu bojují místní nadšenci. 
Jejich cílem je, aby se nejen všenorská 

nádražní budova, ale i ty v Černošicích a Srbsku 
opravily do podoby, která se co nejvíc přiblíží 
původnímu stavu, ožily a sloužily veřejnosti. 
O výjimečnosti těchto staveb svědčí i stanovis-
ko profesora Václava Girsy, prezidenta Českého 
národního komitétu Mezinárodní rady památek 
a sídel, který rovněž doporučuje jejich zachování 
a důstojnou rehabilitaci. „Tyto komorní stavby, 
vybudované v počátečních letech 20. století 
v secesním stylu, vykazují vytříbený koncept, ar-
chitektonické kvality a stylovou jednotu, která je 
pozoruhodným svědectvím dobové racionality 

výstavby při zachování důležitých atributů po-
zitivního vztahu k lokalitě, sídlu, české krajině,“ 
vysvětluje profesor Girsa. Tak držme palce!

Od trati se vydáme vzhůru ulicí U Dubu ke kři-
žovatce s ulicí Karla Majera. Právě tudy vedla 
hranice mezi obcemi Horní Mokropsy a Všenory. 
V roce 1951 byly administrativně sloučeny. Maje-
státní dub kdysi býval součástí krásné aleje. Díky 
své výjimečnosti patří mezi chráněné památné 
stromy České republiky, a to již od roku 1982. 
Obvod jeho kmene dosahuje 557 centimetrů, vy-
soký je asi 13 metrů. Místní lidé si ho váží nejen 
pro jeho úctyhodný věk, odhadovaný na přibližně 
450 let, ale především kvůli jeho nesmírné vitalitě, 

díky níž dokázal překonat řadu úskalí a nepří-
zní. Kronikář Karel Majer o něm v roce 1947 
napsal: „Proti mému oknu, na rozhraní Mokropes 
a Všenor, stojí starý dub. Několikrát zasažený 
bleskem, červotoči poškozený, a přece pevně 
a majestátně vzhlíží k řece Berounce. Jak rád 
bych si s ním promluvil. Ale tento svědek minula 
mlčí a jen jeho tvrdé haluze mírně se chvějící 
jako by říkaly: Což ty, lidský červíčku s kratičkým 
věkem, co ty víš o minulosti.“

Ulicí Karla Majera lemovanou skvostnými pr-
vorepublikovými vilami pokračujeme ke kostelu 
svatého Václava a přes náves dolů k trati. Ještě 
před železničním mostem ale zahneme doprava 
a vydáme se ke zdejší chatové osadě Montana. 
První dřevěné chatky tu začaly vznikat ve 20. 
letech minulého století. Počátky osady jsou da-
továny do roku 1926, v letech 1928 až 1929 už 
zde byla poměrně rozsáhlá společnost mladých 
sportovců okolo bratří Waltrů, Turečka a jiných, 
kteří si říkali Dárlinkton klub. V roce 1930 založili 
osadu Montana. Od posledních chatek osady 
nás nenápadný rozcestník zavede na pěšinu 
mířící k legendární Hladké skále. Naskýtá se z ní 
nezapomenutelný pohled do údolí Berounky. 
Právě odtud se na svůj let s oblibou vydávají 
paraglaidisté. Z vrcholu opatrně sestoupíme až 
k hradišti Humensko. Tento val býval během 
národního obrození mylně považován za mohy-
lu kněžny Kazi. Podle archeologických nálezů 
byla ostrožna osídlena od neolitu, stáří opevnění 
však dosud není známé.

Po úzké pěšině kolem řeky se dostaneme až 
pod kazínskou skálu. Její označení pochází z li-
dové pověsti, podle níž zde měla sídlo nejstarší 
z dcer vojvody Kroka Kazi. Jiná verze tvrdí, že 
nápis nechal vytvořit zdejší hostinský, který si 
tak chtěl zajistit větší atraktivitu lokality. 

Při výzkumu v roce 1916 vedeném archeolo-
gem Janem Axamitem bylo opevnění na Ka-
zíně označeno jako středověká tvrz. Původní 
hrad měl své jádro mohutným příkopem od-
dělené od rozměrného předhradí, kudy i dnes 
vede přístupová cesta. 

Občerstvit se lze v country restauraci Tornádo 
nebo o kus dál po proudu v hospůdce U Ku-
bíčků. Bohužel zatím není možné se na protější 
břeh dostat přívozem. Přívoz Kazín je totiž až 
do odvolání mimo provoz. Důvodem je vyřazení 
Berounky jako vodní cesty ze zákona. Před ně-
kolika týdny ho schválila Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR. A tak nezbývá než pěšky dojít 
na černošické nádraží a výpravu zakončit třeba 
občerstvením v některém z místních podniků.

 !  Pavla Nováčková

K mlčícímu svědku 
minula aneb  
Ze Všenor na Kazín
Dnešní výlet nás sice nezavede příliš daleko, zato poměrně 
vysoko a v čase o více než čtyři století zpět. Přibližně tolik 
let je totiž jednomu z nejstarších stromů v okrese Praha- 
-západ, dubu letnímu, který budeme míjet ve Všenorech.

DOBNETTIP
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∞ Komunitní škola Jeden strom doplňuje poslední volné místo 
do budoucí první třídy. Zájemci mohou psát na  
skola@jedenstrom.cz nebo volat na tel. 723 631 600.

∞ Zájemci o příměstský tábor Jednoho stromu najdou bližší 
informace na nástěnce www.jedenstrom.cz.

Myšlenka učení v přírodě není 
žádnou novinkou, neboť se opírá 
o nejstarší a nejpřirozenější tra-
dici vůbec: předávání zkušeností 
z generace na generaci od dob 
prvních počátků civilizací. Návrat 
ke kořenům, porozumění přírod-
ním dějům, pestrost a bohatost 
přírody jako prostoru k učení jsou 
nyní, kdy čelíme změně v klima-
tických podmínkách, a i v ČR 
se potýkáme např. s extrémním 
suchem, základem k ochraně pla-
nety Země a výchově k udržitelné-
mu rozvoji. Již Victor Hugo řekl, že 
není nic silnějšího než myšlenka, 
jejíž čas přišel. A tak není divu, 
že nachází stoupence z celého 
světa. Sešli se od 3. do 5. května 
na mezinárodní konferenci lesních 
mateřských škol ve Švýcarsku. 

Setkání neslo podtitul Děti přírody 
ruku v ruce po celém světě. 
Na 200 účastníků se pod vedením 
ambasadorů z 20 zemí po 3 dny 
potkávalo v horách a lesích nad 
Curychem, aby sdíleli zkušenosti, 
pracovali a vzdělávali se na mnoha 
workshopech a myšlenku učení 
v přírodě šířili dál. Za ČR se konfe-
rence účastnili čtyři zástupci, mezi 
nimi i ředitelka LMŠ Na dvorečku 
a Jeden strom, z. ú., Mgr. Alena 
Laláková. A co si z konference 
odvezla ona? 

„Jedním z mých nejsilnější do-
jmů je, že není důležité, zda učíte 
v českém lese, v pralese v Chile 
nebo v Ladaku, kde nejsou skoro 
žádné stromy, ale že máte chuť 
naslouchat přírodě a společně s ní 
a dětmi vytvořit respektující vztah. 

Účast na mezinárodní 
konferenci lesních 
mateřských škol

Pokora, s jakou se kolegové 
na konferenci vztahovali k prosto-
ru i k sobě samým, koresponduje 
s filozofií naší organizace a po-
tvrzuje smysl její existence. Bez 
výchovy k udržitelnému rozvoji, 
kterou nemůžete dělat zavřeni 
mezi čtyři stěny, se v budoucnosti 
nemůže nikdo obejít.“

Myšlenku učení v přírodě 
chceme naplňovat i v naší škole, 
a proto touto cestou veřejně dě-
kujeme Vojtovi a Zuzce Pihrtovým, 
jedněm z našich rodičů. Umožňují 
nám využívat k venkovnímu učení 
školáků pozemek bývalé černo-
šické plovárny. Toto místo se pro 
nás stává druhou základnou a my 

si na něm užíváme možnost se-
beřízení ve vyučovacím procesu, 
dostatek pohybu i přímý kontakt 
s přírodními zákonitostmi. Odmě-
ňujeme se jim drobnou pomocí. 
Moc děkujeme.

 Mgr. Alena Laláková
Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku

Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů ve správním území ORP Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí 

ve správním území ORP Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle 

stavebního zákona

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody, 

možnost práce na kratší úvazek

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD

Náplň práce:
• výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9. – 10. platové třídě 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice: 

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Termín nástupu dle dohody.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

Lhůta pro podání přihlášky je do 15 hodin dne 31. 7. 2019.

Pracoviště PRAHA 2 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY 
KOMUNIKACÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD

Náplň práce:
• výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací jako 

speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY 
KOMUNIKACÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD

Náplň práce:
• výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací jako 

speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu 

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě 
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – volná pracovní místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek,  
na e-mailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 355.
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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Pokud najdete opuštěné či poraněné 
zvíře, vždy nejprve zhodnoťte, do jaké 
míry je daná situace nebezpečná, a to 

nejen pro zvíře samotné, ale zejména pro vás. 
Zraněné či jen vystrašené zvíře může být agre-
sivní, nemocné nebo plné parazitů. Nemusí se 
přitom jednat o velkého živočicha, nebezpečný 
může být i obyčejný zajíc nebo netopýr.

Dobře se tedy rozhodněte, zda se nale-
zeného zvířete ujmete a do odborné péče 
jej dopravíte sami, nebo na místo přivoláte 
odbornou pomoc.

Domácí zvířata
Setkáte-li se v přírodě se zraněným či opuš-
těným hospodářským zvířetem (např. s ovcí, 
krávou, koněm), informujte o tom okolní chova-
tele, nejbližší obecní či městský úřad a policii. 
Především když například kráva pobíhá v okolí 

silnice, je nutné situaci skutečně řešit ihned, 
a předejít tak například srážce s autem.
V případě zraněného či opuštěného psa 
nebo kočky podejte zprávu obecnímu nebo 
městskému úřadu a městské či státní policii. 
Je vhodné vyrozumět i okolní útulky a přilehlé 
veterinární ordinace. Mnohdy není bezpečné 
pokoušet se o odchyt psa vlastními silami, 
zvíře bývá vystresované, a je lepší obrátit se 
na odbornou odchytovou službu.

Divoká zvířata
Pokud objevíte zraněné volně žijící zvíře 
(zajíce, srnu, poštolku), uvědomte nejbližší lesní 
správu, obecní úřad nebo člena myslivecké-
ho sdružení. Pomoc najdete i v Národní síti 
záchranných stanic. Není vhodné se s nale-
zenými volně žijícími zvířaty obracet na útulky 
určené pro psy a kočky. Nejsou k péči o ně 
vybaveny. Taková zvířata si nelze ani ponechat.
K mláďatům savců, zdánlivě osamělým, se 
nepřibližujeme a nesaháme na ně. Ideální je 
rychle a potichu se vzdálit. Rodiče jsou pravdě-
podobně poblíž. Jedná-li se o selátka, musíme 
být zvláště na pozoru. Je dobře známo, s jakou 
vervou dokáže bachyně své potomky bránit. 
V situacích, kdy najdete mládě volně žijícího 
živočicha osamělé, naopak neplatí pravidlo 
rychlého zásahu. Mnoho lidí nosí do záchran-
ných stanic například srnčata nalezená na louce 
v domnění, že jsou opuštěná. V klidu však 
čekají na svou matku, až se k nim vrátí z pastvy.

Poslední dobou se čím dál tím častěji stává, že 
se pracovníkům záchranných stanic daří vracet 
taková mláďata matce. Vždy to ovšem vyžaduje 
stoprocentní součinnost ze strany nálezců, kteří 
musí naprosto přesně popsat místo a čas nále-
zu. Poté se pracovníci záchranné stanice pokusí 
mládě pomocí vlhké trávy otřít od lidských pachů 
a umístí je zpět. Pak už nezbývá než čekat, 
zda matka přijde a bude se o potomka starat. 
Naštěstí se to často povede, protože volně žijící 
živočichové jsou nuceni žít v tak těsné blízkosti 
lidí, že si na jejich pachy začínají zvykat.

Co dělat při nálezu zraněného nebo ohrožené-
ho zvířete, kontakty na záchranné stanice, mož-
nosti podpory záchranných stanic a řadu dalších 
informací se dozvíte na www.zvirevnouzi.cz. 
Když najedete kurzorem na mapu, objeví se vám 
kontakt na nejbližší stanici. Většina záchranných 
stanic je k zastižení denně od 8 do 20 hodin. 
Pokud si nevíte rady, volejte centrální dispečink 
záchranných stanic: 774 155 155.

 www.tervet.cz

Co dělat, když najdete poraněné zvíře

Když skútr, tak HONDA!
Rozjeďte to s jedničkou na trhu.

Autorizovaný prodej a servis motocyklů Honda
Pražská 453, 252 29 Lety u Dobřichovic
tel. 736 450 250, e-mail: info@hondart.cz

Honda SH125i Honda Vision 110

Honda PCX125

www.honda-centrum.cz Skútr 125 ccm můžete nyní řídit s řidičákem sk. B

Cena od

55 900 Kč

vč. DPH
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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

OBCHODNÍ  CENTRUM
Centrum vašeho regionu

Billa BUTIK SILUET HOBBY Market ESO
Infinity Hair J&E Café Kadeřnictví

Kosmetika/masáže Lékárna U Sv. Anežky Praktický lékař
Lets Wine Pedikůra/manikůra Restaurace OC LETY

PEPCO Pohni s Lety Tabák Valmont
Prevedig Směnárna Zahradnictví Conica

Pražská 459, 252 29 Lety | oclety@oclety.cz | www.oclety.cz

Nabízíme volné pracovní místo:

ODEČTÁŘ VODOMĚRŮ
Rozsah úvazku: hlavní pracovní poměr nebo dohoda o pracovní 
činnosti, vhodné pro fyzicky zdatného důchodce

Náplň práce: odečty vodoměrů v obcích okresu Praha-západ  
a okresu Beroun

Požadujeme: samostatnost, odpovědnost, dobrou fyzickou  
kondici, řidičský průkaz skupiny B

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 251 642 213, linka 111  
nebo na recepce@aquaconsult.cz

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

, 

Spolek Náruč a rodinné centrum Leťánek 
za podpory města ŘEVNICE pořádají

sobota 8. 6. 2019
        od 11 hod.

ŘEVNICE

HRAVĚ
& ZDRAVĚ

Vstup zdarma. Sledujte událost na FB Hravě a zdravě. 

DJ 
Madam Lily

Největší trh 
na řevnickém 

náměstí

Den bez aut

Bohatý 
zábavný 
program Rodinná 

hra

Gastronomické 
zážitky

Prezentace 
místních 

organizací 
a kroužků

Děkujeme za opakovanou podporu formou �nančního daru manželům Zuskovým. 
Děkujeme společnosti POGRR za věcné ceny do Rodinné hry. 

Speciální 
host Erika 
Stárková

C
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CY
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K

dobnet_zdrave_2019TISK.pdf   1   20.05.19   12:31
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U Berounky se to 
v minulosti hemžilo 
lázeňskými šviháky

Vyhlášené lázně byly na počátku 20. sto-
letí ve Svatém Janu pod Skalou, kde 
vyvěral léčivý pramen svatého Ivana. 

Fungovaly v budově bývalého kláštera.

První písemnou zmínku o jeskyni svaté-
ho Ivana nacházíme v listině českého krále 
Přemysla Otakara I. z roku 1205. V roce 1661 
byl na místě starého svatostánku vystavěn 
nový barokní kostel sv. Jana Křtitele. Podle něj 
dostala pak jméno i obec. Ostatní budovy bý-
valého kláštera vznikaly postupně. Do dnešní 
podoby byly dokončeny roku 1731. O několik 
let později císař Josef II. klášter zrušil. 

V roce 1903 zde pražský podnikatel a ma-
jitel čokoládovny Orion František Maršner 
otevřel lázně. Využil silný pramen, který byl 
podle tehdejších rozborů označen jako léčivý. 
Do vybudování vanových a bahenních kou-
pelí investoval nemalé jmění. Každý pokoj byl 
na svoji dobu komfortně vybaven – s ústřed-
ním topením, vodovodem a elektřinou. Objekt 
totiž měl vlastní elektrárnu. Hosté také využívali 
rozsáhlou knihovnu. Relaxovali v elegantně 
upraveném prostředí, obklopeni parkem v an-
glickém stylu, chodili po cestách vysypaných 
pískem a kochali se fontánou uprostřed celé té 
krásy. V roce 1910 lázně koupil František Dopi-

ta. Jako hlavní lázeňský lékař tu tehdy působil 
Antonín Čapek, otec sourozenců Josefa, Karla 
a Heleny Čapkových. Helena Čapková o tom 
píše ve své knize Moji milí bratři: „Snad jen 
dvakráte jeli bratři s rodiči v létě ven do malič-
kých vzdušných lázní. Jednou to byl Svatý Jan 
pod Skalou (u Berouna) v r. 1910 a podruhé 
Svatá Kateřina na Vysočině v roce 1909.“ 

Poté několikrát vystřídaly majitele, nakonec 
zanikly. 

Takzvané říční lázně a plovárny byly za první 
republiky vyhledávaným cílem Pražanů. Vznikaly 
ve 20. a 30. letech podél obou břehů řeky 

Za léčivými prameny se nejezdilo jen do proslulých 
Karlových Varů, Františkových či Mariánských Lázní, 
ale také k Berounce. Lázeňské hosty vítal na počátku 
20. století Svatý Jan pod Skalou nebo Beroun, k návštěvě 
říčních lázní zvaly i Černošice.

Berounky. Dvoje nejznámější, Jedličkovy a Kří-
žovy, byly založeny shodně ve třicátých letech 
minulého století. K jejich rozvoji výrazně přispělo 
zavedení pravidelného vlakového spojení s Pra-
hou. Turisty lákaly třeba slogany: „Říční a pís-
kové lázně pod Hrádkem Kazín – ideální vstup 
do vody – les, domácí kuchyně, pivo od ledu.“ 

Autor pamětní knihy Horních Černošic 
uvádí lázně v pořadí, jak ležely proti proudu 
řeky. Na levém břehu jmenuje na prvním místě 
Majerovy lázně „Pod Kapličkou“. Vznikly v roce 
1933 na místě, kde stávaly první veřejné lázně 
v celém okolí. Ty byly z důvodu nebezpečných 
proudů, hloubky vody a blízkosti jezu zrušeny 
a používaly se již jen soukromě. Dalšími veřej-
nými byly lázně na ostrově u penzionu Steimar 
v Dolních Mokropsech. Pak se na levém břehu 
v Dolních Mokropsech nacházely Křížovy lázně 
a Šeborovo koupaliště pod Humenou. Na pra-
vém břehu nad jezem ležely hojně navštěvo-
vané lázně Okrašlovacího spolku v Horních 
Černošicích. Oblíbené byly zejména mezi 
majiteli vil a letními hosty z Horních Černošic. 
Své obecní lázně zde provozovaly i Dolní Čer-
nošice. Nedaleko Kazína byly Kubíčkovy lázně 
a za nimi následovaly lázně „Kazín“ a „Pod 
Hrádkem“ s vlastními přívozy. V dokumentaci 
k lázním Okrašlovacího spolku se dozvídáme, 
že jejich součástí měly být i sluneční lázně 
a koupadla pro neplavce. Nezbytnými prvky 
byly budky k převlékání, další pro plavčíka 
a dva záchodky. K možnosti provozování lázní 
bylo nezbytné splnit určité podmínky, např. 
přítomnost záchranných prostředků (člun s la-
nem, záchranné pásy, koule na laně) a plavčí-
ka, dále umístění hygienických plivátek.

Jak vyplývá z Monografie Berounska a Hořo-
vicka, další lázně se nacházely v Berouně. Byly 
otevřeny v září 1908 s bezvadným zařízením: 
se suchou a s vlhkou párou, různými sprchami, 
vanami, malým a velkým bazénem, masérnou.
 ! Pavla Nováčková

Zdroj: obec Mořinka
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DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O POUKAZ NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 500 Kč

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

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.   so 8–12 hod.

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 6/2019, datum vydání 31. května 2019 • 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

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 17. června 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč 
v obchodě OC Nájemníkovi, Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín.

Vylosované luštitelky křížovky z květnového vydání jsou: paní Blanka Rundová, Dobřichovice, a paní Ludmila Jirásková, Hatě. 
Každá získává jednodenní vstupenku na Portu do Lesního divadla Řevnice.

Tajenka z minulého čísla: Přijďte zase na Portu

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 6/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček



www.idobnet.cz  23  

DOBNETINZERCE 

novascala.cz

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu
ŠKODA Bez starostí
Pronajměte si nový model ŠKODA SCALA bez akontace a bez starostí. Rozhodněte 
se pro výbavu Ambition s benzínovým motorem o výkonu 85 kW za výhodnou 
měsíční splátku 5 990 Kč, nebo si zvolte konfi guraci dle své preference. Jednoduše 
si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké splátce nic neřešíte a pouze 
jezdíte. Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

Již za 

Kč měsíčně5 990

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA SCALA Ambition 1.0 TSI 85 kW v ceně 424 700 Kč včetně DPH. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční 
splátka 5 990 Kč včetně DPH. Splátka obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění s 5% spoluúčasti a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah. Obrázek je ilustrativní.

   NOVÁ 
ŠKODA SCALA

Operativní leasing ŠKODA Bez starostí

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5-Radotín
Tel.: 242 406 320
www.femat.cz

Untitled-114   1 10.5.2019   10:01:08
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Zvolte si internetový tarif a ušetřete
Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu,

nebo připojovací poplatek za korunu.

DOBNET Zajíc
Rychlé připojení pro plynulou 

práci s internetem

Rychlost 20 Mbps

DOBNET Puma
Stabilní a rychlé připojení 

pro náročné uživatele

Rychlost 50 Mbps

DOBNET Sokol
Nejrychlejší připojení 

(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 80 Mbps

Tady je naše nabídka:   První 3 měsíce provozu se 100% slevou | připojovací poplatek 1 490 Kč | bez závazku

   Připojovací poplatek za 1 Kč | závazek 12 měsíců    (Ceny jsou vč. DPH)

390 Kč 490 Kč 590 Kč

Člověče, připoj se !
Všechno vyřešíme za vás.

Kontaktujte nás!

 277 001 111   info@dobnet.cz
  Palackého 27, Dobřichovice

www.dobnet.cz

nebo

Hlásná
a Zadní Třebaň

NOVĚ
až 50 Mbps

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 30. června  
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

Od  13 let


