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Berounka
nabízí relax
i sport
V Písku se z dětí
stanou mravenci

Pro nové kolo do Mníšku
Více než 200 kol skladem

Klára Vyletová:
Dokonalé tělo je dřina

DOBNETINZERCE

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

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

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

Nabízíme pronájem
párty stanů

www.techproduction.cz
www.svatebnistany.cz

Zahoďte své starosti, nabízím:






Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00

tel.: 777 725 566

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



POKLADNÍ /
PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí-pátek

Filip Čáslava

rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m



přijme na pozici:

SKLADNÍK

Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.



Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

jednosměnný provoz pondělí-pátek

vhodné na svatby, zahradní
párty, koncerty, trhy…

Zajišťujeme i technickou
produkci – pódium, světla,
zvuk, video projekce.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Tel. 777

661 111, 608 777 977 po 14. hodině

Výhodnější předobjednání – den předem
Transfer Dobřichovice – Praha
od 500 Kč

DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Lidé si užili
řevnické festivaly
Rodinný festival Hravě & zdravě společně s MIX
festivalem se konaly 8. června v Řevnicích. Malí
i velcí návštěvníci se na nich mohli různorodě
bavit během celého víkendového dne.
Zatímco na náměstí se prezentovaly místní
a okolní spolky, kroužky a organizace a probíhal kulturní program na pódiu, před Zámečkem zdejší základní umělecká škola připravila
hudební, taneční i divadelní kousky, to vše
na téma Živly. Mnoho návštěvníků si během
odpoledne zahrálo oblíbenou rodinnou hru se
zastávkami po celém městě.
Atmosféru festivalů a také rozhovor s jednou
z organizátorek Hravě & zdravě zachytila kamera DOBNET TV.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Petra Stehlíková

Beroun chce vybudovat další
záchytné parkoviště

Umíte vařit? Přihlaste se
na festival jídla

Město Beroun se pokusí získat finance na vybudování v pořadí druhého parkoviště P+R. V současné
době připravuje žádost o poskytnutí dotace na výstavbu záchytného parkovacího systému.
Žádat bude z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím Integrovaných
územních investic (ITI) Pražské metropolitní oblasti.
Parkoviště by mělo vyrůst v lokalitě Na Podole, má
být osázeno doprovodnou zelení, součástí budou
také informační tabule s počty volných parkovacích
stání a nebude opomenut ani městský mobiliář
a veřejné osvětlení. V případě získání dotace bude
městu proplaceno celkem 90 procent způsobilých
výdajů projektu. Parkovací prostor bude v těsné
blízkosti vlakového a autobusového nádraží, naproti
stávajícímu P+R. To bylo otevřeno v roce 2010 a má
kapacitu 184 parkovacích stání, z toho 10 stání je
určeno pro osoby s omezenou možností pohybu.

Až do soboty 15. srpna se mohou hlásit
kuchaři, kteří se chtějí zúčastnit Home
Food Festu. Koná se v sobotu 7. září
v radotínském biotopu. Každý z aktérů
by měl přichystat libovolné jídlo podle
svého výběru a chuti, určit si cenu za degustační porci a pokrm pak nabídnout
návštěvníkům.
„Zájemci o vaření, připravte si několik
jídel, která byste mohli připravit, a napište
nám je,“ vyzývají organizátoři a přidávají
e-mail 3karasci@seznam.cz nebo telefonní číslo 603 427 644.
Home Food Fest je amatérská akce,
která dává prostor novým chutím a setkávání. Akci pořádají 3Karásci, Biotop
Radotín a Beach Aréna Radotín pod
záštitou starosty Prahy 16 Karla Hanzlíka.

Divadelní slavnosti odstartovaly

Miliony na školku
Dvacet milionů korun se podařilo získat obci
Lety v rámci dotace z Ministerstva financí.
Peníze jsou určeny na výstavbu nové budovy
mateřské školy. V následujících dnech ministerstvo informovalo o registraci akce a zároveň
o dokladech, které obec bude muset doložit
k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Jedná se zejména o pravomocné stavební
povolení, kopii smlouvy o dílo na realizaci akce
a dokumentaci k průběhu zadávacího řízení.
Nová mateřská škola by měla být zkolaudována do července 2020, nacházet se má
v Karlštejnské ulici.

S kotlíkovou dotací neváhejte
K pokračování v podávání žádostí o kotlíkové
dotace v rámci vyhlášené třetí výzvy kotlíkových
dotací vyzývá Středočeský kraj občany. Nyní je
totiž velká pravděpodobnost úspěšnosti.
„V tuto chvíli je stále dostatek peněz pro to,
aby mohli být občané v získání peněz na výměnu tepelného zdroje úspěšní,“ říká po prvním týdnu zahájení registrací žádostí náměstek
pro oblast financí Gabriel Kovács.
Žádosti mohou být oficiálně podávány až
do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání
peněžních prostředků. Musí to být formou
elektronické žádosti, kterou žadatelé vyplní
v prostředí webového prohlížeče na portálu
Středočeského kraje.

Petra Stehlíková

Školáci se rozloučili
na akademiích

V pátek 21. června zahájila Dobřichovická divadelní společnost na místním zámku už 11. ročník divadelních slavností. Letos ho otevřel koncert Jitky Vrbové, která je na titulní straně, a hra Je úchvatná! Až
do konce července na vás čekají další skvělé komedie. Vybrat si můžete na webu DivadloDDS.cz.

Letní prázdniny jsou tu. Většina škol v dolním
Poberouní pořádala oblíbené akademie a šerpování žáků devátých tříd.
V Černošicích se v první polovině června
uskutečnila v pořadí třetí školní akademie pod
titulem Škola základ života. Na ni navázalo
slavnostní šerpování žáků devátých tříd.
Ve stejný den se konala také akademie
v Řevnicích, kde školní rok skončil předčasně.
Vysvědčení bylo rozdáno už v pátek 21. června
kvůli rekonstrukci budovy.
www.idobnet.cz
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Mladí hasiči poprvé změřili síly
Úplně poprvé se na konci května konaly
závody nazvané Solopiské šedesátky určené
mladým hasičům. Děti od přípravky po starší
žáky, tedy od tří do patnácti let, překonávaly překážky na 60 metrech dráhy na hřišti
ve Vonoklasech. Závodilo téměř 100 dětí
z 15 přihlášených sborů, a to nejen z okresů

Praha a Praha-západ, ale i z okresů Kolín
a Písek.
Solopiské šedesátky se podle ohlasů
a vzkazů ve vzpomínkové knize staly „na první
dobrou“ oblíbenou soutěží. Organizátoři rozdali
poháry nejlepším, ale medaili od nich dostal
každý. A už nyní se těší na další ročník.

Lety bodovaly
v odpadové soutěži
Obec Lety slaví další úspěch v třídění odpadu. V soutěži společnosti EKO-KOM O Křišťálovou popelnici se umístila v celonárodní
soutěži na 2. místě v kategorii obcí od 500
do 5 000 obyvatel.
Podle zástupce organizátora dali Češi
jasně najevo, že jim osud vyprodukovaného
odpadu není lhostejný a že třídit odpad je pro
ně samozřejmostí. V roce 2018 se tak znovu
protřídili k novému tuzemskému rekordu – co
Čech, to průměrných 49 kilogramů vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
A k tomu ještě téměř 14 kilogramů kovů. Každý tak loni poslal do recyklace o 3 kilogramy
odpadu víc než v roce 2017.

Kraj má nově svého
ombudsmana
Ochránce veřejných práv občanů začal nově
působit v rámci Středočeského krajského
úřadu. Výkonem této funkce byl na základě
výběrového řízení pověřen Ing. Jiří Švadlena.
Bývalý místostarosta Benešova má
i dlouholeté zkušenosti z podnikatelského
prostředí. Lidé se na něj mohou obracet při
podávání podnětů či stížností souvisejících
s výkonem samosprávné činnosti kraje, jeho
příspěvkových organizací nebo s činností
krajského úřadu.
Jeho prostřednictvím bude možné oslovit
i Radu kraje a komunikovat s ní. Kancelář bude
mít krajský ombudsman v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5, ve Zborovské
ulici. E-mailová adresa je svadlena@kr-s.cz.
„Doufám, že budu moci být nápomocný
středočeským občanům i starostům obcí při
řešení ne vždy příjemných úředních záležitostí.
Jako bývalý představitel radnice dobře vím, že
je toho mnoho, s čím se lidé během jednání
na úřadech setkávají, co je rozčiluje a co potřebují blíže objasnit. Stejně tak je ale i mnoho
těch, kteří nejenom chodí se žádostí o pomoc,
ale naopak přinášejí velmi užitečné podněty.
Stačí jim jen naslouchat a informaci předat
na správné místo. Budu mít vždy dveře otevřené, a bude-li to v mých silách, rád pomohu,“
uvedl Jiří Švadlena.
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Řevničtí školáci získali druhé místo v projektu Příběhy našich sousedů za zpracování životního příběhu Dagmar Renertové, jejíž rodiče byli během
2. světové války v koncentračních táborech.
Slavnostní prezentace projektu, který pořádá
nezisková organizace Post Bellum, se konala
30. května v černošickém Club Kině. Sešlo
se na ní celkem devět týmů školáků. Všechny představily jednu z osobností, jejíž příběh
v uplynulých měsících zpracovaly. Zvítězil tým
z černošické základní školy, druzí skončili
řevničtí školáci a třetí pak žáci z Davle.

Příběh paní Dagmar Renertové z Řevnic přiblížili řevničtí osmáci a deváťáci Lukáš Cihelka,
Cecílie Kylarová, Adéla Molhancová, Vojtěch
Palička a Dominik Šmaus pod vedením paní
učitelky Veroniky Linhartové. Žáci si vyslechli
životní příběh výtvarnice a baletky Dagmar
Renertové, která je autorkou řevnické vlajky,
a poté vše zpracovali do rozhlasové reportáže.
Navštívili také studio Českého rozhlasu.
Na jejich dílo se můžete podívat na webu
pribehynasichsousedu.cz/mista/ v kategorii
Mníšecko a Dolní Berounka/Dagmar Renertová.

Petra Stehlíková

Petra Stehlíková

KÚSK

Mladí studenti uspěli s příběhem paní Renertové

Tradiční královský průvod letos prošel naší krajinou o prvním červnovém víkendu. Císař Karel IV. se svou
chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjel v sobotu 1. června z Radotína. Poté přes Černošice a Mokropsy dorazil do Dobřichovic, kde přenocoval.
V neděli 2. června se z Dobřichovic vydal přes Lety (odkud je naše fotografie), Řevnice, Zadní a Hlásnou
Třebaň na Karlštejn, kde v kapli sv. Kříže společně s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně uložil
korunovační klenoty.

DOBNETINZERCE

Řevnický pivovar brzy
roztočí své pípy
Pod značkou Corso se v Řevnicích schyluje k události,
která se zapíše do historie. V pátek 19. července se totiž
otevřou „brány“ místního pivovaru. A poteče zde první
várka řevnického ležáku.

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE

19. července

OTEVŘENÍ PIVOVARU ŘEVNICE
(zkušební provoz od 28. června)

27. července

DEGUSTAČNÍ VEČER S ITALSKÝM
BISTREM LA BOTTEGA
GASTRONOMICA
nabídne degustační pětichodové menu spárované
s víny. A Bar Otakar se promění v ústřicový bar
se speciální nabídkou bublinek. Více postupně
na facebooku /corsorevnice.

Pivovar našel svůj domov v bývalé nádražní
budově. Rekonstrukce si snad všiml každý,
kdo šel nebo jel okolo. Dobovou podobu jí
citlivě vrátil architekt Tomáš Šantavý. Pozornost
upoutá i interiér, který opravdu stojí za to.
Na návštěvníky čekají různé originální detaily,
které jim připomenou původní život v této
budově a zpříjemní posezení nad pěnivým
mokem či dobrým jídlem. Lavice jsou podobné
těm, na kterých kdysi sedávali cestující vlakem.
Všude, kde to bylo možné, zůstaly původní
trámy. Zajímavé jsou i odhalené stěny, které
nebyly seškrábány na cihlu, ale udělaly se
z nich doslova obrazy.
Je ale jasné, že letní počasí vybízí hlavně
k posezení venku, u stolů kolem pivnice pod
slunečníky.

Různé druhy piv
a česká kuchyně
Zatímco v Kůlně nyní frčí hlavně pivo z Hostomic, co bude ve vedlejší budově, je nasnadě.
Poteče zde světlá výčepní desítka a dvanáctka
ležák plzeňského typu z Řevnic. K tomu ještě

sezonní speciály, pro léto spíš lehčí a ovocitější
svrchně kvašená piva.
Taktovku nad vařením zlatého moku pevně
drží Roman Řezáč, který své první řevnické
výsledky v podobě svrchně kvašeného piva
Řevnická APA s úspěchem prezentoval na nedávném místním pivním festivalu.
V pivovaru najdete také dobré jídlo. Půjde
o českou kuchyni a pochoutky k pivu, které
pro vás připraví tým z restaurace Corso.

Odpočinek v penzionu
Neopakovatelnou atmosféru zažijete také
v boutique hotelu Corso, který se otevírá
na začátku července. Nachází se na náměstí
hned nad stejnojmennou restaurací.

Příležitost pro vás
Rádi pracujete v gastronomii nebo vás tento
obor láká? Zavolejte na telefon 702 234 952 nebo
napište na e-mail restaurace@corsorevnice.cz.
Skupina Corso hledá dlouhodobé spolupracovníky.
Důležitá je chuť a zapálení pro danou profesi.

CORSO ŘEVNICE

Rezidenční bydlení Corso Pod Lipami
Restaurace Corso

(denně 11–22 hodin, obědy 11–15, večeře 17–21:30)
Bar Otakar (středa až sobota 15–24 hodin)
Penzion Corso (od července)
Občerstvení Kůlna (po dobu letních prázdnin denně 15–21:30)
Pivovar Řevnice (otevření 19. 7., zkušební provoz od 28. 6.)

702 234 952 / www.restauracecorso.cz / www.barotakar.cz
www.idobnet.cz
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Berounka nabízí
koupání, relaxaci
i sportovní vyžití
Berounka je řeka s romantickými zákoutími a krásnou
okolní přírodou. Jde o největší přítok Vltavy na levé straně.
Lidé si kolem ní odpradávna stavěli osady a žili tu, neboť
voda jim skýtala zdroj obživy a mnoho dalších výhod.
Ačkoli dnes už svým původním účelům moc neslouží, její
břehy jsou stále hustě osídlené a lidmi vyhledávané.

V

odáci Berounku nazývají Stará řeka,
historici a někteří představitelé měst
navrhují, aby se jmenovala Mže, a její koryto bylo kdysi jinde než dnes... A tak bychom
mohli pokračovat dál. Lidi, kteří v jejím okolí žijí,
a také návštěvníky našeho kraje ale mnohem
víc zajímá, co se u Berounky dá zažít. A v tomto ohledu je řeka opravdu štědrá. Od jara
do podzimu umožňuje lidem nejen koupání, ale
také relaxaci a sportovní vyžití.

Řeka oblíbená vodáky
Berounka je velmi oblíbená mezi vodáky,
nejen proto, že nabízí romantickou projížďku
kolem lesů, skal a historických památek. Je to
nenáročná řeka, na níž není moc složitých jezů
a divokých úseků, takže se hodí i pro začátečníky a rodiny s dětmi. Měří skoro 140 kilometrů
(horní tok z Plzně do Roztok 76 kilometrů
a dolní k ústí do Vltavy 63 kilometrů) a sjízdná
je v podstatě po celé své délce.
To ovšem neplatí pro letošní rok, kdy až
do 30. září probíhá na jezu v Řevnicích (říční
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kilometr 19,5) stavba rybího přechodu a propusti na jezu, a proto je celý jez nesjízdný. Není
možné ani přenášení lodí po obou březích.
„V zájmu vlastní bezpečnosti doporučuje
stavitel ukončit plavbu nejdéle v kempu Ostrov
v Zadní Třebani na říčním kilometru 21,3.
Od říčního kilometru 19,75 až do 19,25 bude
zákaz proplutí,“ píše se na webu Povodí Vltavy.
Vodáci mají jedinou možnost, jak zmíněný úsek
překonat: zastavit u levého břehu 300 metrů
nad jezem, přenést loď po Karlštejnské ulici,
následně přes lávku na druhou stranu a vrátit
se zpět na řeku 300 metrů pod jezem. To je
ovšem dost krkolomná záležitost.
Kolem Berounky funguje několik půjčoven
raftů, kánoí, kajaků i dalšího vybavení. Půjčovny
najdete například v Chrástu u Plzně, ve Zvíkovci,
v Liblíně, Roztokách, Nižboru, Karlštejně, Zadní
Třebani, Srbsku nebo v Berouně. Po domluvě
vám loď přivezou i odvezou, kam budete chtít.

Kempy: ubytování i zábava
V našem nejbližším okolí od Berouna po Radotín najdete hned několik kempů. Když pojedete

po proudu, můžete se ubytovat v Berouně,
Srbsku, Karlštejně, Zadní Třebani nebo v Dobřichovicích. A všechny kempy mají pro své
návštěvníky připraveny také další služby.
Kromě ubytování v budově, ve stanech
nebo v karavanech je v berounském Autocampu Na Hrázi k dispozici dopravní hřiště
nebo skákací hrad, návštěvníci si mohou půjčit
paddleboard a nafukovací loď. Během sezony
se tu koná mnoho akcí, například dětské dny,
pálení čarodějnic nebo koncerty.
O kus dál po proudu v Srbsku je další kemp,
velice oblíbený nejen vodáky. Kolem něj vede
pohodlná cyklostezka a doslova za rohem je
lom Alkazar, vyhledávaný zejména milovníky
horolezectví. Ubytovat se můžete ve stanech,
v karavanech a dokonce v týpí. „Je to skvělý
kemp! A nejlepší je pivo Petrův ležák, které
vaří přímo v kempu,“ ohodnotil místo pravidelný návštěvník Ondřej. Děti se mohou vyřádit
na dětském hřišti a funguje tu půjčovna lodí.
Pokud máte radši komfortnější spaní
v chatkách, můžete se ubytovat v Autokempu
Karlštejn, kde jsou nově připravené i karavany
s vybavenou kuchyní a stanovou předsíní; stan
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či karavan můžete mít ovšem i svůj. V kempu
si zahrajete stolní tenis nebo volejbal, k dispozici je také nové beachvolejbalové hřiště.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci hudby, neboť
v pátek a v sobotu se tu konají diskotéky nebo
koncerty s živou hudbou. Každoroční akcí je
běh okolo hradu Karlštejna neboli Karlštejnská
devítka, která se letos bude konat 1. září.
Uprostřed řeky Berounky v Zadní Třebani

se nachází Kemp Ostrov, který stojí na sedmi
hektarech a nabízí ubytování v chatkách nebo
ve vlastních stanech a v karavanech. Sportovně naladění návštěvníci tu mají stůl na ping-pong, hřiště na nohejbal a volejbal. Na ostrově
je také fotbalové hřiště, takže sem často jezdí
oddíly na soustředění. V restauraci se přes léto
konají večery s živou hudbou.
Posledním zastavením po proudu Berounky

je AMK Autokemp v Dobřichovicích. Můžete
sem přijet se stanem nebo s karavanem, najdete tu volejbalové a dětské hřiště, pétanque,
ruské kuželky, molo na koupání a vodáckou
půjčovnu. V restauraci s názvem Jez dobré naděje se pořádají koncerty. Pokud byste se sem
chtěli jít pouze vykoupat, zaplatíte 20 korun,
za něž máte k dispozici WC, venkovní sprchy
Petra Stehlíková / archiv
a letní převlékárnu.

Je libo kino, nebo sport?
Berounka odjakživa lákala lidi k bydlení, setkávání a trávení
volného času. I když dneska už řeka není zdrojem obživy,
lidé se tu stále potkávají na nejrůznějších akcích.
Jednou z oblíbených aktivit je třeba letní kino,
které má v Poberouní dlouholetou tradici, a ani
letošek nebude výjimkou. Promítání pod širým
nebem opět chystají Řevnice, Černošice, Mokropsy a Karlštejn.

Oblíbená letní kina
Již v červnu se začalo promítat na pláži v Mokropsech, která je přístupná ve všední dny od 14
a o víkendech od 10 hodin a nabízí nejen opalování u vody, ale také bistro s občerstvením,
beachvolejbalové hřiště a nedaleký skatepark
a freeride. Zájemci mají k dispozici velké slunečníky, sprchu a toalety. Kino tu promítá jednou
za čtrnáct dní v sobotu od 21 hodin, nejbližší
termín je 6. července. Informace o filmech jsou
vždy aktuálně zveřejněny na facebookových
stránkách Pláž Mokropsy, kde najdete i případné zmínky o přesunutí promítání kvůli dešti.
Každý pátek od 21 hodin můžete navštívit
letní kino v Karlštejně. Až do 30. srpna budou
v areálu úřadu městyse u řeky Berounky uvádět filmy pro celou rodinu.
Fungovat bude opět na dvou místech
řevnické letní kino. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se představení chystá na pátky 19.
a 26. července a 2., 9., 16. a 23. srpna. Letní
kino na plácku Za Vodou je pak připraveno
na pátek a sobotu 30. a 31. srpna.

V posledních srpnových dnech se můžete
přijít podívat na filmy také do Parku Berounka
v Černošicích. Od 29. srpna do 1. září se hraje
každý den od 21 hodin.

Další aktivity
Kromě již zmíněných koncertů v kempech vás
v létě kolem Berounky čekají další zajímavé
akce. Vyhlášený je Hasofest, pořádaný Sdružením dobrovolných hasičů z Hlásné Třebaně.
Tato tradiční hasičsko-hudební událost na hlásnotřebaňském břehu Berounky a na jezu se
letos uskuteční 10. srpna od 14:30 hodin.
Pro děti i dospělé připravují bohatý program,
v němž nebudou chybět ukázky techniky a činnosti všech složek záchranného systému.
Pokud máte rádi sport, určitě uvítáte
Odpoledne s paddleboardy, které proběhne
21. července od 13 hodin na Relaxační louce

u mola v Řevnicích. Zájemci si mohou zajet
nebo zacvičit na prknech a v případě zájmu
i zazávodit.
Pro milovníky koupání je kromě řeky k dispozici také koupací biotop v pražském Radotíně,
otevřený denně od 9 do 20 hodin. Nabízí mnoho
služeb a akcí, včetně živé swingové muziky, tance a plavání každou neděli večer až do 25. srpna. A kdo nemá při koupání rád davy lidí, může
si zajít na druhý břeh Berounky na malou kamenitou pláž. Kousek dál proti proudu řeky směrem
do Černošic najdete u cyklostezky říční lázně
s koňským rančem a dětským hřištěm.
Nejmenší děti si koupání užijí asi nejvíc
na pláži v Letech u restaurace U Zlatý rybky.

Přívoz Kazín nejezdí

Archiv Prahy 16

Bohužel, romantické vyjížďky přívozem
po Berounce se letos nedočkáte. Přívoz Kazín
je až do odvolání mimo provoz. „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
schválila zákon, v němž vyřadila Berounku jako
vodní cestu. My teď zkoumáme právní dopady
tohoto kroku, zatím netušíme, kdy bude přívoz
obnoven,“ sdělili nám provozovatelé přívozu.
www.idobnet.cz
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Léto můžete strávit na prkně
Nadšení zájemci zahájili v červnu již třetí sezonu půjčovny
paddleboardů na Relaxační louce u mola v Řevnicích.
Vodní sport zvaný paddleboarding je v posledních letech
velmi populární.

Potřebují zájemci nějaké speciální oblečení nebo obuv?
K jízdě na paddleboardu postačí pouze plavky,
někdy funkční tričko kvůli sluníčku. Speciální
vybavení není potřeba.
Jak vás vlastně napadlo začít provozovat
jízdy i pro lidi?
Na zmíněné dovolené jsem navrhla pořídit
si jeden paddleboard pro rodinu. A jelikož je
manžel aktivní, napadlo ho tuto radost provozovat i pro Řevničany na Berounce. Místo
nad řevnickým jezem je k tomu přímo určené
a ideální. Dobrým cílem na hodinový až dvouhodinový výlet je například kemp na ostrově
v Zadní Třebani.

Paddleboarding je sport, při němž člověk
rovnoměrně zapojuje celé tělo, zlepší smysl pro
rovnováhu a fyzickou kondici. „Je to sport pro
jakoukoli věkovou kategorii. Na prkně se dá
sedět, stát, klečet a ležet, takže si každý najde
svou vyhovující polohu,“ říká Irena Svitáková,
která se svým manželem Jaroslavem půjčovnu
v Řevnicích provozuje. Podle ní je řeka nad
řevnickým jezem až k ostrovu v Zadní Třebani
pro paddleboarding ideálním místem.
Kdy a kde jste se naučili na paddleboardech?
Před dvěma lety na začátku prázdnin jsme jeli
na rodinnou dovolenou do Chorvatska a jen
tak na zkoušku jsme si paddleboard půjčili

s sebou. Teprve tam jsme ho viděli v akci.
První vyjížďku na moři jsme absolvovali dokonce v dešti.
Je těžké naučit se na něm jezdit? Máte
nějakou obecnou radu pro začátečníky?
Naučit se jezdit na paddleboardu není těžké
a zvládne to každý. Problém mohou mít lidé
s horší rovnováhou. I to se však dá vyřešit
jízdou v sedě nebo v kleče. Rada pro začátečníka je nebát se, přijít a vyzkoušet si to. Během
dvou let našeho půjčování jsme se nesetkali
s nikým, kdo by to nezvládl. Naopak se lidé
vždy vracejí s nadšením. Pokud se něco nevyvede, jen se vykoupete v Berounce. (smích)
A to je za tepla příjemné.

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)
a AQUAAEROBICU (čtvrtek 11-12 hod.)

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

Co všechno bylo nutné připravit, aby mohla půjčovna fungovat?
Ve stejném období, jako byla naše dovolená,
se začala realizovat relaxační koupací louka
nad řevnickým jezem. Nápad půjčovny paddleboardů byl uskutečněn ve spolupráci s paní
Marií Reslovou, tehdy místostarostkou, a s panem starostou Tomášem Smrčkou. Zároveň
jsme začali intenzivně hledat výrobce vhodných
paddleboardů do naší půjčovny a řešili jsme
vybudování zázemí pro jejich uskladnění. To se
nám podařilo. Náš hlavní stan, tzv. hříbek, byla
také rychlá akce. Nyní slouží jako pokladna
a místo pro obsluhu půjčovny a občerstvení.
Zázemí se po dva roky stále snažíme vylepšovat. Dnes nabízíme půjčovnu paddleboardů
a občerstvení: výbornou kávu, nealko a míchané nápoje a domácí koláče.
Kolik máte k dispozici prken?
Začali jsme s deseti a nyní máme celkem 23
prken, z toho dvě dětská. Několik jich máme
vždy vyčleněných na vícedenní pronájem
na dovolenou (moře, jezera, přehrady, řeky…).
Prkna jen půjčujete, nebo na nich zájemce
učíte také jezdit?
Paddleboardy nejen půjčujeme, ale v případě
zájmu s lidmi na Berounku vyrážíme a této
dovednosti je učíme.
Kolik času na Berounce trávíte?
U Berounky trávíme svůj veškerý volný čas

DŮM NA PRODEJ
U DOBŘICHOVIC
Obytná plocha 254 m2, pozemek 11 382 m2
Volejte pro více informací 602 194 073
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a snažíme se lidem vyjít vstříc, kdykoli je to
v našich silách.
Jaký byl loni o jízdy zájem?
Loňský rok byl extrémně teplý a dlouhý. Začali
jsme v červnu a ještě první týden v říjnu se
dalo na Berounku vyjet. Letos první zájemci
otevřeli půjčovnu první víkend v červnu. Zájem
je velký, chodí k nám převážně lidé z Řevnic
a blízkého okolí, ale i z Prahy nebo Kladna
a dalších koutů Čech.
A co plánujete pro letošek?
Pro letošní sezonu jsme pořídili několik
nových sportovních a svižnějších paddleboardů. Nově bude k dispozici také balanční

kruh o průměru jednoho metru, který prověří
stabilitu všech věkových kategorií na vodní hladině. Pro osvěžení v teplých dnech
u vody se pokusíme nabídnout kopečkovou zmrzlinu. Opět bude probíhat cvičení
na paddleboardech pod vedením lektorky
Elišky Lechnerové ze studia POHNI S LETY.
Kapacita je omezená, místo je třeba si rezervovat na www.pohnislety.cz. Ve spolupráci
s městskou architektkou Darjou Balejovou
bude městem Řevnice vybudována nová
převlékací kabinka.
Kde se mohou zájemci o jízdy přihlásit?
Doporučujeme domluvit si půjčení dopředu,
nejlépe na telefonech 732 748 111 nebo

732 763 783. V červnu máme otevřeno nepravidelně, nicméně pokud to bude v našich
možnostech, vyjdeme každému vstříc.
Jakou máte provozní dobu?
O prázdninách v pondělí až pátek od 15:30
do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 13
do 19 hodin. Rovněž platí možnost domluvy
mimo otevírací dobu. Více informací naleznete
na našich webovkách Paddleboardy-revnice.cz.
Přijďte se k nám na louku podívat, vyzkoušet
si sport, který se u nás již zabydlel, nebo si jen
odpočinout v klidném prostředí řeky u dobré
kávy. Těšíme se na vás.


Archiv manželů Svitákových

Téma připravila: Lucie Hochmalová

PADDLEBOARDY A CVIČENÍ

inzerce

DŘEVO

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
...trámy, fošny, prkna, latě
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ z vlastní pily

Svěží ráno 8:30 – 9:30 a Teplý podvečer 18:00 – 19:00
úterý od 16.7. – 27. 8. 2019

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

Rezervace on-line
nejpozději 24 hodin
před lekcí na
www.pohnislety.cz
(lekce se nekoná
20. 8. a za bouřky)

www.idobnet.cz

9

DOBNETROZHOVOR

Dokonalé tělo?
Je to tvrdá dřina
Reklamy o krásném těle do plavek může
Klára Vyletová z Řevnic přehlížet. Tělo této
šestadvacetileté brunety je totiž dokonale
vypracované. Svědčí o tom i její nedávné vítězství
na mistrovství Čech v bikiny fitness v kategorii
do 160 cm. Třebaže se jednalo o její první závody,
přišla a zvítězila.

Můžete nám laikům vysvětlit, co je bikiny
fitness?
Jde o nejnižší stupeň ženské kulturistiky, je
zachovaná ženskost. Bikiny jsou tedy spíše
modelky s vyrýsovanými lehkými svaly. To
znamená, že nemáme obrovské svaly. Za sebe
ještě dodávám, že by se rovněž neměly užívat
žádné látky, protože nejsou třeba. Myslím, že
opravdu tvrdou dřinou a disciplínou lze svaly
vybudovat i tak. Pak ještě existují kategorie
body fitness nebo welness fitness a další vyšší
stupně ženské kulturistiky.
Jak jste se na soutěž připravovala?
Byla to moje první soutěžní sezona. Kromě
posilování jsem od ledna držela přísnou pětiměsíční dietu. Šlo o to, aby se v těle ztrácel
tuk. Současně ale bylo třeba i tvrdě dřít, aby se
udržela svalová hmota.
Jak často trénujete?
Pětkrát až šestkrát v týdnu. Jsem v tomhle
trochu magor, a tak někdy cvičím, i když bych
třeba měla mít volno, protože v ten den se
svaly regenerují a nejvíc rostou. Mě to ale fakt
moc baví, neumím být bez pohybu. Jezdím
posilovat do Prahy nebo do Všenor. Každé
posilování je rozvrženo. Takže jeden den se
posilují nohy a zadek, další den třeba záda
a ramena, potom se jedou ruce, břicho, ale to
se dělá hlavně v kuchyni.

Kolik kilogramů zvedáte?
Na nohy třeba i 200 kilo legpress,
pro dřep jsem dala nejvíc 80 kilo.
Co jste si musela odepřít?
Jídlo bylo hodně omezené. Každý
k tomu přistupuje trochu jinak, co
mu vyhovuje, ale já jsem se snažila
dietu stanovenou mým trenérem
striktně dodržovat. Jedla jsem jen
minimum tuků, naopak se vyžadují
sacharidové vlny, které jsou vhodné u tohoto typu dietní přípravy
na soutěž.
A co pití?
Teď zrovna mám před sebou čaj
a čistou vodu.
Takže žádný alkohol?
Ne, to vůbec. Ani ovoce, mléčné
výrobky, cukry....
Jenom jídlo ale nestačí…
Určitě ne. Je to opravdu tvrdá
dřina. Nejvíc ve fázi nabírací
objemové, která předchází dietě.
To se snažíte nabrat svaly, což bez
kvalitního jídla nelze.Tělo v tu dobu
nevypadá úplně skvěle, svaly jsou
schované pod tukem a spoustou

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

STEAKY

z vyzrálého hovězího
masa

BURGERY | RYBY
grillfish.mokropsy@gmail.com
Rezervace na:
W W W .G RI L L F I S H.C Z
nebo na tel.: 602 210 923
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• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování

Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173
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Klára Vyletová
• Narodila se v roce 1993 v Řevnicích.

jsem se již svěřila odbornici v kategorii bikiny,
která zná trendy, má to lépe v ruce a já jsem
měla o to víc času. Nechtěla jsem se moc stresovat, navíc líčení je trochu jiné, výraznější.

• Po základní škole dokončila střední
školu v oboru kosmetické služby.
• Posiluje od svých 20 let. Nyní s profi
trenérem Janem Turkem.
• V dubnu zvítězila na mistrovství Čech
mužů a žen v kulturistice v kategorii
bikiny fitness. Na mistrovství ČR
skončila šestá.

vody. Ta dřina zůstává, i když jste na dietě. Je
to opravdu náročné, vyčerpávající, ale to na tom
miluji. Tento sport musíte opravdu milovat.
Jak se zrodila vaše láska?
Nejdřív jsem cvičila sama, chodila jsem do fitka. Kulturistiky byl plný internet. A mně se to
moc líbilo. Našla jsem se v tom. Přes dva a půl
roku už posiluji s trenérem. Je to velká výhoda.
Je třeba mít někoho, kdo vás opraví, pomůže,
sestaví jídelníček… Jan Turek je profi kulturista
a je skvělý. Před rokem jsem si ale musela
dát zdravotní pauzu, takže letošní dubnové
mistrovství Čech byly moje vůbec první závody.
Forma se nám povedla fakt na jedničku. Nyní
jsem bohužel opět ve zdravotní pauze.
Z prvních závodů jste si hned odvezla
zlato. Jak probíhaly?
Dané jsou přední, boční, zadní pózy, koho
by zajímalo víc, může se podívat na internet.
Po celou dobu „vystoupení“ je třeba zatínat
svaly. V den závodů se proto vůbec nepije, nejí.
Jíst můžete až před finále (racio chlebíky), tím
takzvaně svaly nacukrujete. Největší forma se
pak ukazuje týden před závody, kdy se drží
tzv. superkompenzace. V den D byste měli mít
tu nejlepší formu. Takže vlastně ta pětiměsíční
dieta, dřina a odříkání jsou pro těch pět minut
na pódiu. Nosí se krásné kamínkové plavky.
Tělo je nastříkané tmavou barvou, naolejované.
U naší kategorie bikin jde navíc o celkový vzhled,
takže je nutný make-up a upravené vlasy…
Profesí jste kosmetička. Maminka po vás
dokonce pojmenovala salon, kde s ní nyní
už pracujete. Je to výhoda, nebo se sama
nelíčíte?
Pro první závody jsem si udělala základní
make-up asi ve čtyři ráno, finále jsme daly
dohromady s mamkou. Na druhých závodech

Na mistrovství České republiky jste si vedla rovněž skvěle, dostala jste se do finále
a v obrovské konkurenci skončila šestá.
Na závodech se už objevily zdravotní problémy. Ukázalo se, že mám kýlu, následovala
operace. Kvůli potížím jsem přišla o červnové
mezinárodní závody v Ostravě. To mě moc
mrzelo. Ale nedalo se nic dělat. Byla jsem jen
pár dní po operaci, tak jsem poprosila mamku, aby mě tam odvezla. Chtěla jsem svůj tým
podpořit. A také svého trenéra, který v profi
kategorii skončil druhý. Nyní bude následovat
dlouhodobá několikaměsíční rekonvalescence.
Už po dvaceti dnech svaly ochabují, nejsou
tvrdé. Je to pro mne těžké období. Ale svaly
prý naštěstí mají paměť. Minimálně tři měsíce
nebudu moci do posilovny. Ještě mě čekají
další vyšetření. Doufám, že vše dobře dopadne.
Snažím se chodit alespoň na procházky. Podle
trenéra nejspíš jarní soutěž nestihneme, takže
se budeme soustředit na podzim 2020. Podle
aktuální formy bych případně chtěla zkusit nějaké mezinárodní závody, které jsou na jiné úrovni.
A další plány do budoucna?
Jak dlouho se dá tento sport dělat?
Závodí i ženy přes čtyřicet let, a to v kategorii
master. Ale je to těžké. Určitě je třeba trochu
polevit. Soutěží i ženy, které mají děti. Ale
většinou ty, které chtějí rodinu, po několika
sezonách končí.
Umíte si představit, že by vás tento sport
živil, nebo to bude stále koníček?
Nazvala bych to spíš životním stylem. A umím si
to představit. Do budoucna bych si chtěla udělat
trenérský kurz. Navíc se na závodech získávají
profi karty a za některé jsou i finanční odměny.
Co byste vzkázala někomu, kdo by se
tomuto sportu chtěl věnovat?
Že je to opravdu dřina a člověk ho musí milovat. Myslím, že jakýkoli sport je důležitý. Je mi
líto, když vidím holky, které jsou výrazně mladší
než já, chodí třeba ještě na základní školu, a je
zřejmé, že vůbec nesportují. To je škoda.
! Pavla Nováčková
Archiv K. Vyletové a CFG Photography
(https://www.instagram.com/cfgphoto/)

ČIŠTĚNÍ

elektrické trouby | pračky
sušičky | digestoře
koberce a čalouněné sedačky
sprchové kouty a baterie
(odstranění vodního kamene a impregnace
proti jeho opětovnému usazování)
Kontakt: Petr Hanák
e-mail: info@perfectouklid.cz
mobil: 773

242 224

(3 m³ / 15 m³ / 17m³)

DOVOZ ZEMINY,
ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství
a evidence

 608 365 140

e-mail: cernydaniel@centrum.cz

POZÁRUČNÍ A PREVENTIVNÍ SERVIS
OKEN A STÍNÍCÍ TECHNIKY

inzerce

ODVOZ SUTÍ
A ODPADŮ
KONTEJNERY

„Závodní forma na obrázku je pro normální život
po závodech neudržitelná, tělo si po nich vezme
vodu zpět a není už tak vysekané,“ říká Klára.

Drhnou vám okna nebo dveře? Jdou špatně otvírat?
Uchází vám jimi teplo ven? Izolují vám špatně hluk?
Chcete, aby vám dlouho vydržela? Urvalo se vám lanko
od žaluzie? Nebo je potřebujete vyměnit?
Pokud najdete aspoň jednu odpověď ANO,
tak je určitě čas s tím něco udělat.
Bezplatná prohlídka oken pro zjištění závad a následné zajištění servisu
do 5-ti pracovních dnů od provedené prohlídky.
Kontakt: Petr Hanák, e-mail: info@perfectouklid.cz, mobil: 773 242 224
www.idobnet.cz
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POZVÁNKY
Výstavy v Dobřichovicích
Tři výstavy budou v létě k vidění v Dobřichovicích. Až
do 11. července můžete na zámku zhlédnout fotografie B. a P. Musilových pod názvem Z ruky do ruky.
13. července je vystřídá fotografická výstava Krajinou mého srdce, ta potrvá do 15. srpna. V Café Galerii Bím pak proběhne expozice Elišky Podzimkové
Malý princ, a to od 10. července do 30. srpna.

Musica Viva
Hudební festival klasické hudby se letos koná
od 28. července do 8. srpna v Dobřichovicích a v Karlíku. Pořádá ho František Běhounek a Ludus Musicus.
Zahájení festivalu – Agapé, hostina vzájemnosti – se
uskuteční 28. července v 17 hodin v kostele sv. Martina
a Prokopa v Karlíku, další koncert s titulem Signum pak
30. července v 19:30 hodin na dobřichovickém zámku.

Rockabilly Rumble a Smolík
Další ročník oblíbeného festivalu Rockabilly Rumble
můžete navštívit 27. července od 13 hodin v Lesním
divadle v Řevnicích. Na stejném místě zazpívá 2. srpna od 20 hodin Jakub Smolík.

Klíče na neděli
Komedii Klíče na neděli připravují na červenec mladí
divadelníci z Řevnic. Hra o tom, co se stane, když se
dva manželské páry sejdou na mejdanu, bude uvedena
12.–14. 7. a 19.–21. 7. v řevnickém Lesním divadle.

Vydejte se na Skaleckou pouť
Tradiční Skalecká pouť se koná 20. července od 7:30
hodin v areálu Skalka. Návštěvníky čeká procesí
na Skalku za doprovodu souboru Ritornello a slavnostní mše svatá s doprovodem rodinné kapely Familion.
Na náměstí F. X. Svobody vystoupí během dne finalisté
Brdského kosa 2019, Jana Kirschner a kapely Circus
Problem a Dead Daniels. Dříve narozeným přijede
na farní zahradu zazpívat jedinečná Pavlína Filipovská.

Čtyři tenoři zazpívají na hradě
Jedinečné spojení hlasů vás čeká 4. července
ve 20:30 hodin na hradě Karlštejn. Na koncertě
s názvem 4 tenoři a hosté se tu sejdou Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo. Dva
držitelé ceny Thálie, sólista Národního divadla v Praze a legenda českého hudebního divadla zazpívají
slavné muzikálové melodie, operní árie a hity Karla
Svobody a přivítají také speciální hosty. Mimo jiné
připomenou písničku Už z hor zní zvon, jejíž úspěšný
videoklip natočili právě na Karlštejně.

Archiv organizátora

Rockový Slunovrat se vydařil
Hudební festival Rockový Slunovrat má za sebou
14. ročník. Do řevnického lesního amfiteátru a na
přilehlou louku o víkendu na přelomu května a
června zavítalo skoro šest tisíc diváků. Atmosféru
hudebního svátku můžete ochutnat na
webu iDOBNET.cz v rubrice Videa
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Laco Deczi nadchl diváky ve Svinařích

L

aco Deczi se svou kapelou Celula New
York zavítal v rámci československé
koncertní šňůry také do Svinař. Na zdejších kurtech připravili muzikanti návštěvníkům
neskutečný hudební zážitek.
Legendárního trumpetistu Laca Decziho
doprovodil na klávesy Jan Uvira, na basovou
kytaru Michael Krásný a na bicí Vaico Deczi.
Procítěná hra na trubku diváky nadchla stejně
jako sóla na ostatní nástroje, takže si vynutili
přídavek. Jednaosmdesátiletý Laco Deczi nám
poskytl krátký rozhovor.
Jak se vám hraje ve Svinařích?
Je to bezvadné, překvapilo mě, že v malinké
vesnici přišlo asi dvě stě lidí. A ti tady sedí
a poslouchají naše bláboly, je to úžasné. Mně
to tady připomíná festival v americkém Newportu, byla tam taková stejná bouda.
Koncertovali jste tu už loni, že?
Ano, a bylo to také dobré. Ale mám dojem, že
teď je tu ještě víc lidí.

Žijete v New Yorku?
Ano, už čtyřicet let.
Jezdíte do Čech často?
Dvakrát do roka, na jaře a na podzim, na turné,
vždycky tak na dva měsíce. Hrajeme 60 koncertů, tedy každý den.
Jak dlouho už hrajete na trubku?
Vůbec nevím, protože jak člověk troubí, tak
ztrácí paměť. (smích)
A v tomto složení?
S Vaicem hrajeme vlastně pořád, asi čtyřicet
let, s Michalem kolem deseti let a s mladým asi
čtyři roky. Všichni bydlíme v Americe.
Tam jste se dali dohromady?
V podstatě tady. V Americe natáčíme desky,
děláme tam všechno. A když vypadneme sem
na turné, zmizí všechny americké kšefty. Je
tam moc muzikantů a hned to obsadí, pak
zase znovu hledáme. Ale nám to je jedno,
takhle to je v muzice pořád. Hlavně že nás to
(lh) Lucie Hochmalová
baví.

Jak se vlastně stalo, že jste tady?
Znám šéfa jedné firmy, který nám několikrát
pomáhal, hráli jsme na jeho soukromých párty,
a tím to všechno začalo.

Divadelníci připravují Řeči

D

obřichovická divadelní společnost (DDS)
připravuje na letošní divadelní slavnosti
konverzační frašku s názvem Řeči
od Neila Simona. Premiéra se koná 18. července ve 20 hodin na zámku v Dobřichovicích,
reprízy pak 19.–21., 23. a 25.–27. července,
vždy ve 20 hodin.
Archiv DDS

Hra se v originále jmenuje Rumors čili „drby,
fámy, zvěsti“. Můžete se tedy těšit na představení plné svižných dialogů a slovního humoru.
Režie se ujal principál souboru Petr Říha,
v hlavních rolích se objeví hosté Ema Klementová a Matěj Merunka. Dále hrají Alena Říhová,
Hedvika Hájková, Jana Kroupová, Petr Kopsa,
Alexandr Skutil, Petr Bendl, Irena Neradová
a Jiří Geissler.

Kromě nové hry můžete během divadelních
slavnostní vidět ještě další komedie: 4. července Kachnu na pomerančích (Divadelní spolek
Klicpera Sadská) a 10., 13. a 14. července
hru Je úchvatná (DDS), začátky jsou vždy
ve 20 hodin. V pátek 12. července ve 20 hodin
se můžete těšit na koncert kapely Bizzare
Band.

DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA

Co čeká pejskaře v roce 2020?

K

aždý chovatel psa dnes ví, že očkování
proti vzteklině je povinné. Tuto povinnost
zadává zákon o veterinární péči neboli
veterinární zákon.

Většina chovatelů ví také o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají
po třech letech, i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí psi potřebují platné očkování
proti vzteklině registrované v pase, nikoli pouze
v očkovacím průkazu.
Málo lidí je však informováno, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že
s účinností od roku 2020 musí být každý pes,
který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými
slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude
moci očkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Majitelé, kteří se svým psem cestují, a není
jich málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť
kvůli vystavení pasu museli již v minulosti
nechat svého psa očipovat. Nic se pro ně tedy

POZOR OD 1. 1. 2020
• Chovatel je povinen zajistit platné očkování psa proti vzteklině.
• Očkování psa proti vzteklině je platné
pouze tehdy, pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipování, tetování).
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno
v dokladu o očkování psa.

sklizeno-inzerce-nabor-dobrichovice-190x132.pdf
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nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde
se svým neočipovaným psem na očkování
proti vzteklině v roce 2020 a později, bude
vyzván, aby nechal svého psa očipovat.
Není ale třeba se znepokojovat. Úkon je to
jednorázový, s minimálním rizikem poškození
zdraví. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle, která se vbodne psovi
pod kůži a čip se z ní vytlačí do podkožního
prostoru. Tam setrvá po celý život zvířete. Lze
ho přečíst pomocí čtečky, jíž dnes disponuje
téměř každý veterinární lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze
čipovaných psů. V případě ztráty může nálezce
nechat zvíře pomocí čipu identifikovat a díky
databázi najít majitele.
www.tervet.cz

10:22

inzerce

ASISTENTKA PRODEJE NA PRODEJNĚ
Sklizeno Dobřichovice / HPP
Požadujeme
Časovou flexibilitu
Proaktivní přístup k zákazníkům
Příjemné vystupování
Trestní bezúhonnost

Nabízíme

C

Práci na hlavní pracovní poměr

M

Hrubý příjem až 28.000 Kč (liší se dle velikosti prodejny)

Y

CM

Hrubá mzda je včetně prémiových odměn za dosažené výsledky
a proaktivní přístup

MY

V hrubé mzdě nejsou obsaženy odměny za nadstandartní výsledky
Navýšení mzdy po zkušení době

CY

Navýšení mzdy po 1. a 2. roce

MY

Možnost kariérního růstu
Příplatky za svátky a víkendy

K

Nehledáme každého,

HLEDÁME VÁS!
Baví Vás jídlo, zdravý životní styl a nesmíříte se s průměrem?
Hledáme právě Vás. Záleží nám na kvalitě stravování
a prozákaznickém přístupu. Pokud jste na tom stejně,
přidejte se k nám!
sklizeno.cz

facebook.com/sklizeno

Příspěvek na stravování
Sleva na nákup zboží
Odměny za doporučení nového zaměstnance na HPP
Zvýhodněné Partners pojištění i pro rodinné příslušníky
Multisport karta
Benefitní karta pro volnočasové aktivity (Benefity a.s.)
Získané osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem dosazení vhodného
kandidáta, a to pouze po dobu, než najdeme vhodného uchazeče a místo tak obsadíme.
Po ukončení výběrového řízení budou veškeré osobní materiály skartovány.

instagram.com/sklizeno

www.idobnet.cz
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Kdy a kde

8:00

9:00

Po

10:00

Zdravotní cvičení
MÍŠA

VELKÝ
SÁL

11:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

10:30 – 11:30 Fresh Workout
Mirek

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé
PETR
Fresh Workout
Mirek

VELKÝ
SÁL

Út

Box pro děti
PETR

Fit Box kruháč
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Bodystyling
GÁBINA
Box pro dospělé
PETR

Fresh Workout
Mirek

VELKÝ
SÁL

St

20:00

Movement
Štěpán

Kruhový trénink
TRX RADEK

Jóga
Alena

Fresh Workout
Mirek

Kruhový trénink
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt

VELKÝ
SÁL

Pá

VELKÝ
SÁL

So

VELKÝ
SÁL

Ne

AC Olympia malá AC Olympia velká
přípravka KATKA přípravka KATKA

Fit Box kruháč
GÁBINA

Box pro dospělé
PETR

Jóga
Alena
ZAVŘENO

VELKÝ
SÁL

ZAVŘENO

MALÝ
SÁL

ZAVŘENO

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)

MOVEMENT SE ŠTĚPÁNEM

Naleznete nás na

Olympia Fitness

Lekce je zaměřena na základní pilíře našeho pohybového aparátu jako jsou mobilita, stabilita,
koordinace, síla, kondice a pohybový systém celkově.

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

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  tel.: 257 711 071

www.olympia-wellness.cz

Vychovatel/ka
v družině
Školy HLÁSEK by rády rozšířily tým o vedoucí
vychovatelku či vychovatele v družině.

VÉ
O
N
I
N
D
Z
Á
PR
L
SLEVY KO

Hledáme týmového hráče, který by se plně věnoval organizaci
družiny a připravoval společně s kolegyněmi její náplň.
Naše škola je hodně sportovně založena, máme
i svůj vlastní sbor, děti rády pracují v keramické dílně,
nejraději si hrají venku a chodí na výlety.
Jsme již stabilní tým, který se dobře zná. Uvítáme nové nápady,
týmovost, chuť převzít zodpovědnost a ochotu se vzdělávat.
Výhodou je vzdělání v oboru.
Pracovní doba je převážně v odpoledních hodinách dle dohody.
Plat je odpovídající náplni práce a zodpovědnosti.
Pokud máte chuť se přijít podívat a seznámit se,
napište nám na veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz
nebo volejte 777 568 562

w w w. sko l y h l a s e k. c z
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ELEKTROKOLA
kola horská
trekingová
silniční
dětská
koloběžky

KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12

www.kola-sport.cz

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

DOBNETSPORT

Dobřichovické naděje
zářily v minivolejbale

S

kvělý úspěch na českém minivolejbalovém finále v Liberci nedávno zaznamenaly dobřichovické naděje. V konkurenci 52 týmů
z různých českých krajů obsadily Kristýna Nešporová a Laura
Vlčková druhou příčku v červeném minivolejbale.
V kategorii, ve které dvoučlenné
týmy hrají prakticky pouze prsty,
vyhrály devět z jedenácti zápasů
a jediný míč je dělil od triumfu.
Navíc si užily autogramiádu české
volejbalové reprezentace a návštěvu duelu Evropské ligy volejbalistek mezi Českem a Švédskem.
Velmi důležitý krok k výjimečnému úspěchu udělaly jediné
zástupkyně Sokola Dobřichovice
už v sobotu. V duelu o vítězství
v základní skupině porazily ambiciózní A tým Plzně. Během dost
možná nejpohlednějšího zápasu
turnaje se všechny čtyři dívky
předháněly v obětavých zákrocích v poli, přesných nahrávkách
a odvážných útocích. Kristýna
s Laurou po heroickém výkonu
urvaly výhru 14:13. Odsoudily tak
jedny z favoritek na zlato k boji
o konečné osmé místo.
Samy cennou výhru potvrdily
jasnými vítězstvími nad dalšími
čtyřmi soupeři ve skupině a po-

stoupily do nedělních finálových
bojů. V sedmičlenném finále
pokračovaly ve výborných výkonech a zvítězily ve čtyřech ze šesti
zápasů. Jako jediné na turnaji
porazily později vítězný Mělník B,
který deklasovaly 20:4.
Sahaly dokonce po celkovém
vítězství, k němuž jim scházela
jedna výhra. V zápase s Kralupy
A k ní měly blízko, když v závěrečných sekundách zabojovaly,
smazaly dvoubodové manko
a srovnaly na 12:12. V rozhodující
rozehře ale neuspěly a po další
porážce s nakonec bronzovým
Novým Borem skončily druhé.
Turnaj také ukázal sílu Středočeského kraje v této kategorii, kde
se na předních pozicích na regionálních turnajích umisťují i další
dobřichovické týmy. Z prvních
pěti týmů byly čtyři středočeské –
vedle zlatého Mělníka a stříbrných
Dobřichovic ještě čtvrté Kralupy
(kab)
A a páté Neratovice.

kab

Atletka skončila pátá
v republikovém souboji

K

lára Zbožínková je věkem
teprve mladší žákyně, ale již
nyní předvádí skvělé výkony. Proto odjela na zlínské mistrovství České republiky ve víceboji,
kde skončila pátá.

Lucie Boxanová

Neckyáda na Žábě je opět tu
Začátek prázdnin je na dosah
a s ním přichází i velmi oblíbená
Neckyáda ve Svinařích. Před třemi
lety nahradila Čochtana, přejezd rybníka Žába po úzké lávce
na kole a na trakaři. Letos startuje
v sobotu 6. července ve 14 hodin.
Kolo a trakař vystřídaly ručně
vyráběné necky z dílny Petra Procházky. „Závodit bude
dvoučlenná posádka, k dispozici
jsou dvoje necky a dvě pádla.
Rozměry plavidel jsou 230 x 85
x 38 cm a váha 65 kg. Celkový
výtlak je 430 kg až po hladinu

ponoru. Zájemci a odvážlivci
už mohou začít nacvičovat.
Registrace do závodu proběhne
na místě před začátkem akce,“
přiblížil Procházka.
Soutěže se může zúčastnit
opravdu každý. Přihlašování začíná
ve 13 hodin, startovné je 100 korun na posádku. Líté boje, neboli
obkroužení bójky na čas, začnou
zhruba o hodinu později. Závodníci
i fanoušci se na místě budou moci
posilnit grilovanými klobáskami
a rybami a zchladit žízeň dobře
(lb)
vychlazeným pivem.

Souboj začala prvním místem
a vyrovnaným osobním rekordem
na 60 metrů překážek (9,66 s). Její
čas je jen o jednu setinu sekundy
horší než nejlepší letošní čas dosažený v této disciplíně Kateřinou
Šebrlovou (9,65 s).
Po napínavém překážkovém
sprintu následoval hod míčkem
a sprint na 60 metrů, v nichž se
atletka přiblížila k osobním rekordům. Hodila skvělých 43,47 m
a hladký sprint na 60 metrů
zvládla za 8,58 s. Po těchto dvou
disciplínách byla celkově na průběžném šestém místě.
Předposlední byl skok daleký,
který dopadl excelentně! Klára zlepšila svůj osobní rekord
o 24 cm a výkon 489 cm pro ni
znamenal druhé místo v této disciplíně a posun na celkovou čtvrtou
pozici v pětiboji.
Závěrečný velmi obávaný
závod na 800 metrů o všem

rozhodl. Klára do něj šla opravdu
s velkým nasazením a jejím cílem
bylo posunout se na medailovou
pozici. Zaběhla nový osobní rekord s výkonem 2:45,55. Soupeřky ale byly o něco rychlejší, a tak
na medaile ani tento výborný čas
nestačil. Přesto je páté místo
z mistrovství ČR obrovským
úspěchem. A všichni věří, že
sportovkyně má velké úspěchy
teprve před sebou.

ASK Dipoli
www.idobnet.cz
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UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a televizní
tvorby!
Seznam se s prací režisérů,
kameramanů, střihačů a zvukařů.
Staň se jimi.
Přihlas se do 31. srpna a získáš
SLEVU na školní rok 2019/2020.

od

13

let

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 na

filmovaskola.cz

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

Namícháme tisíce
odstínů barev

ČERVENEC

 fasádní a interiérové nátěrové
hmoty, barvy na beton i střechy,
autolaky, lazury, štětce, válečky
 tónování a míchání všech
druhů nátěrových hmot
 železářské zboží

otevírací doba
Krslická

tějo
Ma

un
k
Be

ro

o

číh

vá

do

pa

Vý

a

ého

Ko

ská

hov

Tac

vá

do

pa

Vý

vsk

efa

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín

Jos

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

po–pá 7–18 hod.
so 8–12 hod.

Radotín

 736 773 276 / 284 828 702 / 602 266 889  najemnikovi@seznam.cz
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Z dětí se v písecké
Sladovně stanou
mravenci
Hledáte cíl výletu, který by nadchl celou rodinu? Pak
zamiřte na jih, do Písku. Na své si tu přijdou malí i velcí.
Navíc z dolního Poberouní se do jihočeského města
dostanete díky dálnici D4 za necelou hodinu.

M

ěsto Písek vzniklo jako mohutná královská pevnost na ochranu
pootavských rýžovišť zlata. Jejich
územím vedla stará obchodní stezka spojující
střed Čech s jihozápadem země a Bavorskem,
později dostala název Zlatá stezka. Písek se
stal nejdůležitějším sídlem na její trase.

Jeho doložené dějiny začínají rokem 1243.
Právě z této doby pochází první písemná zmínka o něm, listina krále Václava I., v níž se uvádí,
že byla sepsána v Písku.
Důvodů, proč navštívit právě toto město
a jeho okolí, je mnoho. Nejznámější je zdejší
Kamenný most, nejstarší v Čechách. Byl vybudován ve druhé polovině 13. století. Přestože
nemá statut UNESCO, je uznáván jako významná architektonická památka. Navíc právě u něj
bývají k vidění jedinečné sochy z písku, které tu
vznikají již třináct let a lákají tisíce návštěvníků.
Umělečtí sochaři Josef Faltus a Marian Maršálek letos započali s pracemi již koncem dubna,
tentokrát na téma Písecké osudové devítky.
Vytvořená díla mají připomínat několik událostí
devítkových roků v dějinách města, od 600. výročí založení husitské městské republiky v Písku
až po 30. výročí obnovy demokracie v naší
zemi. Za příznivých podmínek zůstanou sochy
volně ke zhlédnutí až do podzimu.
V Písku můžete navštívit hned několik muzeí či
památníků. Velmi známé Prácheňské muzeum,

v minulosti oceněné prestižní cenou Evropské
muzeum roku, se nachází v části královského
hradu ze 13. století. Nabízí stálé expozice vztahující se k životu v původním tzv. Prácheňském
kraji, ale také řadu krátkodobých výstav, přednášek, kulturních a přírodovědných akcí.
S dětmi se určitě vydejte do zdejší Sladovny, najdete ji přímo v centru města. Pivo se
tam už dávno nevaří, zato si zde s potomky
užijete spoustu zábavy. Sladovna totiž funguje
jako otevřený kulturní prostor, kde se pořádají
hlavně zážitkové výstavy pro rodiny s dětmi.
Nejvyhledávanější atrakcí je obří dřevěný labyrint tunelů, schovávaček a mostů: Mraveniště.
Jde o interaktivní expozici pro děti. Hravě se
zde mohou vcítit do role malého lesního tvora
a prozkoumávat desítky metrů tunelů i rozličné

komůrky s audiovizuálními doplňky. Mohou
vyšplhat na strom, procházet po dřevěných
mostech, setkat se s královnou nebo se starat
o mravenčí kukly. Mraveniště tak má i edukativní funkci. Skrze hru si děti osvojí mnoho
informací z přírodopisu. Pro letošní léto si navíc
galerie připravila zážitkovou výstavu na téma
české kopané a jejích hrdinů s názvem Góóól.
Pokud byste přece jen byli zklamaní, že
ve Sladovně již nevaří zlatavý mok, přejděte
jen o pár set metrů dál a narazíte na písecký
Hradební pivovar. Je přímo ve středu města
poblíž sochy sv. Floriána na Havlíčkově náměstí a jeho součástí je i restaurace.
Také milovníci sakrálních památek se mají
na co těšit, kostelů je tu hned několik. Chrám
Narození Panny Marie je jednou z dominant.
Jeho nejstarší raně gotická část byla postavena při založení města před rokem 1254.
Chrámu a zároveň celému Písku jednoznačně
dominuje mohutná 72 metrů vysoká zvonice.
A co nabízí Písek pro sportovní nadšence?
Třeba LezeTop, jedno z největších lezeckých
center s komplexními službami v ČR. Nabízí
přes 150 lezeckých cest všech obtížností,
místnost pro bouldering, dětskou stěnu…
Mezi kulturními akcemi jsou nepřehlédnutelné například Městské slavnosti, Letní slavnosti,
Mezinárodní folklorní festival, Slavnosti piva,
multižánrový hudební festival Cool v plotě. Takže se před cestou na jih určitě vyplatí navštívit
oficiální web města.
Užitečné odkazy
www.pisek.eu | www.sladovna
www.stenapisek.cz
! Pavla Nováčková

Petra Stehlíková
www.idobnet.cz
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DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O TATARÁK PRO DVĚ OSOBY

restaurace a pension

Restaurace
a Pension Chalupa
Rovina 64

722 728 771
www.restauracechalupa.cz

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
a to nejpozději do 25. července 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 tatarák
pro dvě osoby v restauraci Chalupa, Rovina.
Vylosovaná luštitelka křížovky z červnového vydání je paní Jitka Goldamerová, Halouny. Získává poukázku v hodnotě 500 Kč
na nákup zboží v OC Nájemníkovi, s. r. o., Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín.
Tajenka z minulého čísla: Barvy laky, chceme taky, Nájemníkovi.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 7/2019, jinak cena propadá. Děkujeme.

Připravil: Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 7/2019, datum vydání 28. června 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
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ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Do našeho týmu hledáme

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
na 3 až 5 dní v týdnu.

NABÍZÍME
2 VOLNÁ MÍSTA
pro školní rok 2019/2020

Montessori a pedagogické vzdělání výhodou.
Respektující přístup k dětem podmínkou.
Volejte 777 009 945
Více informací: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

w w w.m on tessor i skol ka.cz

a

VOLNÁ MÍSTA
na prázdninový provoz
rodinné prostředí, 1 500 m2 zahrada
péče o děti 2-6 let
V případě zájmu volejte 606 909 348,
nebo pište skolinkanona@ gmail.com

WWW.SKOLINKANONA.CZ

www.idobnet.cz
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Internet Dolní Berounky

Člověče,
připoj se!
Kontaktujte nás!

Zvolte si internetový tarif a ušetřete
Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu,
nebo připojovací poplatek za korunu.

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

www.dobnet.cz

Hlásná
a Zadní Třebaň

NOVĚ
až

50

Mbps

Tady je naše nabídka:
nebo

DOBNET Zajíc

DOBNET Puma

DOBNET Sokol

Rychlé připojení pro plynulou
práci s internetem

Stabilní a rychlé připojení
pro náročné uživatele

Nejrychlejší připojení
(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 20 Mbps

Rychlost 50 Mbps

Rychlost 80 Mbps

390 Kč

490 Kč

590 Kč

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)

