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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
�� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
�� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

Kuřecí prsní
řízky 500g
mraž.

Super
želír.cukr 3:1
500g

AKCE
ČERVENEC

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

F.L.Y. 24 / 8,9 kg

F.L.Y. 20
7,9 kg

vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč

Vykupujeme i prodáváme  
nemovitosti po celé ČR

Byty, domy, chaty, pozemky
Poradenství ZDARMA

Osobní konzultace na místě ZDARMA
Rychlé a seriozní jednání

Peníze do 48h  |  Tel. 604 818 744  |  e-mail: RK@hypo-poradce.cz

KOMINIK-KAMNAR.CZ

Revize,
čištění 

a kontroly
komínů

Poptávky
a objednávky:
cesc@iqteam.cz

 721 345 346 | 246 093 630
VOLÁME ZPĚT
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—
Letovský úřad nabízí rezervaci schůzek

—
Za dvě noci dostanou turisté vstupenku

—
Vlaky budou moci jezdit rychleji

—
Dobřichovičtí 
prozkoumají dopravu

Radnice v Dobřichovicích si chce nechat 
zpracovat dopravní studii. Vyhotovit 
by ji měl odborník z  Dopravní fakulty 
ČVUT. Cílem je pojmenovat hlavní do-
pravní problémy a  v  další fázi nastínit 
principy jejich řešení.

Starosta Petr Hampl připomněl, že 
mnohá menší užitečná opatření už byla 
provedena. „Mezi ta nejnovější patří 
především úprava dopravního značení 
v  Tyršově ulici. Plná dělicí čára v  této 
úzké a poměrně nepřehledné ulici zne-
možní předjíždění. Zdůrazněna byla 
přednost v  jízdě na  křižovatce Tyršovy 
se Všenorskou ulicí u  prvních závor. 
Došlo k  posunutí začátku obce směrem 
ke  Všenorům z  důvodu snížení rych-
losti na 50 km/h a v ulici 5. května bylo 
vyznačeno parkování před školní bu-
dovou,“ vyjmenoval Hampl. Doplnil, že 
na hlavní Pražské ulici vedoucí do Čer-
nošic mají být v  obou směrech umístě-
ny radary měřící a  zároveň zobrazující 
rychlost projíždějících vozidel.

Obecní úřad v Letech jako jediný v dol-
ním Poberouní nabízí od  června obča-
nům možnost objednat si schůzku či 
jednání na  konkrétní čas nebo s  kon-
krétním úředníkem.

Pro tyto účely na svém webu zveřejnil 
objednávkový formulář (v záložce Kon-
takty). Kromě jména musí žadatel vypl-
nit i  požadovaný termín schůzky a  její 
účel. Prostřednictvím formuláře lze vlo-
žit i dokumenty.

Po téměř 102 letech se na Staroměstské 
náměstí vrátil mariánský sloup. 
Napodobeninu vytvořil akademický 
sochař Petr Váňa se svými 
spolupracovníky. Online rozhovor 
s autorem velmi očekávané stavby 
v srdci Prahy můžete zhlédnout na webu 
iDOBNET.cz v rubrice Videa.

iDOBNET.cz

Foto Oldřich Burda

Pokud chcete v  rámci výletů nebo do-
volené prozkoumat Středočeský kraj, 
máme pro vás dobrou zprávu. Za  uby-
tování na  dvě noci obdržíte bezplatný 
vstup do většiny krajských muzeí a gale-
rií. Středočeští radní chtějí tímto způso-
bem podpořit místní cestovní ruch.

Distribuce voucherů bude probíhat 
v  ubytovacích zařízeních a  lidé je pak 
mohou uplatnit v  kulturních institucích 

provozovaných příspěvkovými organi-
zacemi Středočeského kraje. „Na  základě 
voucheru lze získat bezplatné vstupy až 
do celkové hodnoty 500 korun. Vouchery 
platí 30 dnů a musí být využity nejpozdě-
ji do  konce letošního listopadu,“ doplnil 
krajský radní Martin Draxler. Středočes-
ký kraj nabízí kulturní zážitky ve více než 
70 expozičních objektech. Na podporu ces-
tovního ruchu vydá 30 tisíc voucherů.

Modernizace železniční trati mezi městy 
Králův Dvůr a  Beroun vstoupila do  po-
slední fáze. Třetí etapa zahrnuje úsek 
mezi Berounem a zastávkou Králův Dvůr.

„Zmodernizovat železniční spodek 
i  svršek zbývá na  posledním zhruba 
kilometr dlouhém úseku,“ uvedla mluv-
čí Správy železnic Radka Pistoriusová. 
Hlavní trať mezi Královým Dvorem 

a  Berounem je momentálně jednokolej-
ná, postupně se budou rekonstruovat 
obě traťové koleje. První kolej by měla 
být dokončena do  24. července, druhá 
pak do 23. října.

V rámci optimalizace dojde ke zvýšení 
traťové rychlosti na 160 kilometrů za ho-
dinu. Projekt zahrnuje také úpravy vý-
pravní budovy v Berouně.

Sedmdesáté výročí popravy Milady Horákové a dalších komunistických oponentů si 
připomněli lidé u Berounky, konkrétně v Řevnicích, Černošicích a také v Dobřichovicích, 
odkud je tento snímek. Vzpomínka se konala před slavnostním zahájením Dobřichovic-
kých divadelních slavností, které zdobí naši titulní stranu.
 Autorem obou fotografií je Petra Stehlíková.
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RESTAURACE  
A HOTEL GRAND

Pod Lipami 265, 252 30 Řevnice
Tel.: 257 721 810

e-mail: info@hotelgrandrevnice.cz

www.hotelgrandrevnice.cz

DO NAŠEHO KOLEKTIVU

HLEDÁME
POKOJSKOU

na brigádu i na HPP.
Úklid pokojů, hotelových prostor 

a kuchyně.

Vhodné i pro studenty
a maminky na MD.

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice

HLEDÁ
ETOPEDA/ETOPEDKU

Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. – obor speciální 
pedagogika, výhodou praxe v ústavní výchově.

Nabízíme přátelský pracovní tým, FKSP, supervize, 
příspěvek na stravování a vzdělávání.

Nástup od září 2020
Životopisy zasílejte na svpd@svpd.cz

Bližší informace na tel.:

775 440 703

PÁROVÁ
a INDIVIDUÁLNÍ

TERAPIE
V Š E N O R Y

RNDr. Renata Svobodová

724 332 551
TERMÍNY VE VŠENORECH

 I O VÍKENDU A VEČER

renata.supervize@seznam.cz

koucinkrenata.webnode.cz

Věděli jste,  
že v Berounce
žije Malá říční panna?
My jsme ji o víkendu zachránili

Pojďte to také zkusit

Hra začíná v Campu Dobřichovice

kontakty:
Marta Svobodová
+420 733 766 516
on-line rezervace:
playady.cz/dobrichovice.php
campdobrichovice.cz

První úniková hra 

na vodě v ČR

Poslední červnový víkend se v Jojo Gymu sešla početná skupina 
trickerů ze střední Evropy v rámci No Name Gatheringu. Společně 
trénovali, vzdělávali se, ale také mezi sebou soutěžili. O dechbe-
roucí sestavy kopů a další akrobatické kousky nebyla nouze.

K setkání došlo podruhé. „Gatheringy chci organizovat pra-
videlně dvakrát ročně a navázat tak na tradici zhruba před 10 
lety, kdy v  Čechách probíhaly,“ prozradil organizátor Martin 
Šaman. Ve  světě jsou tato setkání trickerské komunity velmi 
oblíbená, mezi největší patří Loopkicks Gathering v USA nebo 
holandský Hooked Gathering.

V dnešní době u nás najdeme jen zhruba 100 aktivních tric-
kerů. Tricking vznikl na konci 80. let z forem bezkontaktních 
bojových sportů. Kromě nich v  sobě kombinuje prvky free
style akrobacie (salta s kopy, vrutované skoky aj.), gymnastiky 
a špetku breakdance. Díky všem těmto vlivům vytváří jedineč-
ný undergroundový, leč velice populární typ extrémního spor-
tu. Pokud vás zajímá, sledujte web jojogym.cz.

Referendum chtějí v  Řevnicích vyvolat tamní odpůrci ma-
sové výstavby. Před dvěma lety uskutečnili petici s  více než 
800 podpisy proti dalšímu stavění. „Po  dvou letech jednání, 
kdy jsme přinášeli připomínky, návrhy a byli jsme nakloněni 
ústupkům pro dosažení kompromisu, je jasné, že k přijatelné 
dohodě s městem o omezení nadměrné výstavby není možné 
dospět,“ píší zástupci přípravného výboru referenda s tím, že 
mají v úmyslu řešit touto formou nejhorší případy, a to v oblasti 
bývalé Eurovie a Na Vrážce.

Pro bývalou Eurovii navrhují, aby byla plocha využívána ze-
jména současnými obyvateli jako sportoviště, místo pro volno-
časové aktivity, případně drobná řemesla, služby a podobně. 
Nesouhlasí s umístěním výškových budov. Druhá otázka refe-
renda se zabývá lokalitou Na Vrážce, kde by měl podle nich nad 
plánovanou výstavbou vzniknout pás zeleně, který bude chrá-
nit tuto část před deštěm a  možnými přívalovými srážkami, 
prachem, ale bude rovněž 
limitovat budoucí rozšiřová-
ní zástavby do vyšších částí 
směrem na  horizont. Pro 
platné vyhlášení referenda 
potřebují aktivisté shro-
máždit alespoň 600 podpisů 
obyvatel Řevnic. Všechny 
informace najdete na  webu 
referendumrevnice.cz.

—
V Řevnicích nejspíš bude 
referendum o výstavbě

—
K Berounce přijeli trickeři

Zdroj archiv organizátora

Foto ICP

in
zerce
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S  ohněm bojoval člověk od  pradávna. 
Hasiči existovali už ve starověkém Římě. 
První hasičský sbor tam v 1. století naše-
ho letopočtu sestavil politik a vojevůdce 
Marcus Licinius Crassus z otroků. Z boje 
s ohněm si ale spíš udělal výnosný byz-
nys. Plameny totiž začala jednotka lik-
vidovat až tehdy, když velitel vyjednal 
cenu za jejich uhašení. Po zániku Římské 
říše protipožární ochrana na  dlouhou 
dobu upadala. Se vznikem nových měst 
a  vesnic ve  středověku nebezpečí požá-
rů rostlo. Stavení byla ze dřeva, střechy 
doškové nebo šindelové. A tak není divu, 
že se to v  kronikách požáry jen hemží. 
Obvykle museli hasit všichni občané. Ne-
organizovaný způsob likvidace požáru 
trval staletí. Změny přišly s  vládou Ma-
rie Terezie a  Josefa II. v  18.  století. Prv-
ní sbor dobrovolných hasičů na  území 
RakouskaUherska založili v  roce 1850 

v Zákupech, tvořili ho převážně němečtí 
občané. První ryze český sbor se zapsal 
ve Velvarech na přelomu let 1863 a 1864. 

V dolním Poberouní se řadovou číslov-
kou 1 může pochlubit sbor v Dobřichovi-
cích. Svou činnost zahájil 6. dubna 1880. 
Jeho heslo znělo: Ohni zmar! První stano-
vy schválilo c. k. místodržitelství v Praze 
dne 31. května 1880, předsedou sboru se 
stal Josef Nosek, rolník z č. 44 a starosta 
obce. Významnými funkcionáři byli uči-
telé obecné školy a celá řada místních ob-
čanů. V čele hasičů se postupně vystřídali 
například místní listonoš, kovář, učitel…

První hasicí stříkačku obec poří-
dila v  roce 1916, roku 1924 stříkačku 
kombinovanou a  1930 automobilovou. 
Po  2.  světové válce zakoupili dobřicho-
vičtí hasiči vozidlo Laurin & Klement.

V roce 1935 měl sbor 25 činných a 86 
přispívajících členů. Důležitou roli se-
hráli hasiči během zmiňované 2. světové 
války. V květnu 1945 měli po dobu dvou 
týdnů nepřetržitou službu ve zbrojnici, 
vytvořili zdravotní hlídku, drželi noč-
ní hlídky od Letů až k Vráži, když obcí 
projížděli Němci. Hasili hořící vagony 
na nádraží po takzvaných hloubkových 
náletech.

Hasiči tehdy měli k dispozici zbrojnici, 
která se nacházela v místě dnešní prodej-
ny COOP. Byla ale malá a nevyhovující. 
A tak se spolková činnost většinou ode-
hrávala v hospodě U Koníčků. V červen-
ci 1952 začaly práce na  budování nové 
zbrojnice v ulici 5. května. Slavnostního 
otevření se dočkala v srpnu 1960. Slou-
žila až do 80. let, kdy v jejím sousedství 
vznikla nová bytová jednotka.

Dobřichovičtí hasiči mají na svém kontě 
desítky zásahů ročně. Pomáhali při niči-
vých povodních v letech 1941, 1947, 1953, 
1981 a 2002. Podíleli se ale také na hledá-
ní dvou utonulých berounských hasičů 
(1973), dále na  záchraně dětí při havárii 
v  Hlásné Třebani, kdy se do  Berounky 
převrátil autobus přeplněný školáky. 
Dobřichovický sbor přispíval i  ke  kul-
turnímu životu v obci. Od roku 1920 měl 
svůj dramatický odbor. Hasiči pořádali 
soutěže, jarní úklidy obce, posvícení, ma-
sopusty i silvestrovské zábavy a plesy. 

„Po roce 1989 přišly změny. Tehdy byli 
hasiči rozděleni na dva tábory. Sbor dob-
rovolných hasičů je v současnosti s 22 čle-
ny, kteří přispívají a spolupracují, aby se 
mohly dělat soutěže a zajímavé akce pro 
děti a veřejnost. Nově přibylo JSDH, tedy 
jednotka sboru dobrovolných hasičů. Ti 
musí mít veškerá školení a cvičení k plno-
hodnotné účasti na výjezdech a záchraně 
lidí, zvířat a majetku,“ popsal stávající ve-
litel JSDH Dobřichovice Martin Jurkovec. 

Doplnil, že výjezdová jednotka má 
aktuálně devět členů. Potýkají se nejen 
s  ohněm, ale zasahují i  při povodních, 
silných deštích či vytopených sklepech, 
odstraňují padlé stromy a jinak technic-
ky vypomáhají. 

Bohatou historii si dobřichovičtí hasi-
či chtěli v roce svého 140. výročí připo-
menout velkolepou akcí. Konat se měla 
20. června 2020. Kvůli pandemii nového 
typu koronaviru ji ale přesunuli na rok 
2021. Pavla Nováčková

Zakládající členové SDH v Dobřichovicích.

Dobřichovičtí hasiči po úspěšné akci.

Pomáhají nejen při 
požárech či povodních, 
mnohde jsou také hlavními 
hybateli společenského 
života. Sbory dobrovolných 
hasičů. Ten nejstarší 
v dolním Poberouní 
vznikl před 140 lety 
v Dobřichovicích. Oslavu 
ale musel o rok odložit.

— 
Dobřichovičtí 
hasiči mají  
140 let

Archiv JSDH Dobřichovice
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Ještě na začátku března jsme si nedoká-
zali představit, že bude náš společenský 
život tak ochromen. Téměř tři měsíce 
se nemohly konat žádné veřejné akce 
a  teprve koncem května přišly první 
kulturní vlaštovky s omezeným počtem 
diváků. Nyní je už situace příznivější: 
hromadných akcí se může účastnit až 
tisíc lidí, kteří už nemusí mít roušky ani 
dodržovat rozestupy (pozn. red.: stav 
na konci června). 

Dobřichovické divadelní 
slavnosti 
Letošní léto bude každopádně jiné. Ně-
které festivaly byly zrušeny (například 
Porta), jiné odloženy (Rockový Sluno-
vrat, Jazz Černošice) a  další se chystají 
v pozměněné podobě. To se týká i tradič-

ních Dobřichovických divadelních slav-
ností, letos již dvanáctých, které jsou jed-
nou z největších letních akcí v regionu. 

„V  době nejasností, jak přísná budou 
v létě opatření při kulturních pořadech, 
jsme byli už téměř rozhodnuti, že to letos 
vzdáme. Nemohli jsme zkoušet novou 
hru, stejně jako naši kolegové a přátelé 
ze zvaných amatérských divadelních 
souborů. Nakonec jsme se rozhodli udě-
lat slavnosti jinak,“ sdělila Kateřina 
Filla Věnečková z  pořádající Dobřicho-
vické divadelní společnosti (DDS). 

V  programu tak vedle dvou amatér-
ských souborů vystoupí v  červenci tři 
soubory profesionální: Divadlo Radka 
Brzobohatého s  představením Lako-
mec, Agentura Harlekýn s hrou Drahá 
legrace a  RePublika se satirickou ko-
medií Boss Babiš. K  tomu vás na  dob-
řichovickém zámeckém nádvoří čekají 
ještě dva skvělé koncerty Tomáše Klu-
se a  bratří Ebenů. A  samozřejmě také 
komedie Řeči domácího souboru, s níž 
divadelníci vyhráli ceny na  přehlídce 
Miletínské divadelní jaro a  postoupili 
na národní přehlídku do Vysokého nad 
Jizerou. 

Jeden svět Řevnice 
Změna se dotkla také filmového festiva-
lu Jeden svět, který měly Řevnice jako 

nejmenší město v  republice hostit 
v první půlce března. Organizáto-

ři jej plánují na  konec července 
ve zkrácené podobě v řevnickém 
Zámečku a v kině. „Snažíme se 
opět zajistit kvalitní hosty, urči-
tě přijede zábavná a  svérázná 
musherka Jana Henychová. Ho-
neyland s dvěma nominacemi 
na Oscara promítneme v pro-
storu za  Zámečkem formou 
letního kina. Účast přislíbil 
alternativní divoký včelař 
Václav Smolík,“ uvedla řev-

nická organizátorka a  místostarostka 
Alice Čermáková. 

Namísto třídenního dokumentárního 
maratonu půjde o  dvoudenní akci, a  to 
ve  čtvrtek 23. a  v  sobotu 25. července. 
Čtvrteční zahájení v  kině zajistí film 
Sea Watch 3, v sobotu festival pokračuje 
v Zámečku, kde diváci uvidí Válku umě-
ní, Autoportrét, Psí lásku a Honeyland. 

Zdá se, že po  delší pauze mají lidé 
o kulturu velký zájem. V Dobřichovicích 
se 21. června konala beseda o hloubka-
řích, amerických a  britských stíhacích 
pilotech z  let 1944 a  1945, kterou pořá-
dal badatel a  spisovatel Filip Vojtášek. 
„Tato beseda byla přesunuta z  března 
a myslím, že ani nově stanovený termín 
se neprojevil v menším počtu účastníků, 
koncert tria Jana Hrubého byl dokonce 
vyprodaný. O  budoucí návštěvnost kul-
turních akcí tedy obavu nemám,“ řekla 
Andrea Kudrnová z kulturního odboru 
dobřichovického úřadu. 

Ten má na  starosti také každoroční 
srpnové vinařské slavnosti na  zámku. 
„Připravujeme je ve  spolupráci s  Ada-
mem Langrem a  Rockovratem. S  Ada-
mem je vynikající spolupráce, dělá věci 
poctivě, má smysl pro týmovou práci, 
zkušenosti a  dobrý tah na  branku. Po-
kud nás restrikce nezabrzdí, vinařky bu-
dou!“ dodala Andrea Kudrnová. 

— 

Kultura zase žije!
Léto je před námi a s ním se pomalu vrací 
do normálu kulturní dění v našem regionu. 
V červenci a srpnu jsou pro návštěvníky připravena 
divadelní představení, koncerty, filmy a další akce. 
Snad se již nestane nic, co by plány organizátorů 
znovu ohrozilo. Drahá legrace, Agentura Harlekýn

To
m

áš
 K

lu
s



dobnet  7/2020

Divadelní i hudební pozvánky 
Zájemci nepřijdou ani o  Rockový Slu-
novrat, který místo 5. a  6. června bude 
26.  září v  řevnickém Lesním divadle 
v omezené kapacitě. „Hlavním tahákem 
bude bosenská kapela Dubioza Kolektiv, 
další interprety zveřejníme v  průběhu 
léta,“ zve organizátor Adam Langr. 

Skvělou muziku si mohou vychutnat 
fanoušci kapely Tři sestry, která po dva-
ceti letech přijede 24. července do  řev-
nického Lesňáku. Předskokanem je ka-
pela Lety mimo a začíná se v 17:30 hodin. 
Tamtéž se 1. srpna uskuteční další roč-
ník festivalu Rockabilly Rumble. 

Operní árie zaznějí lesem hned dva-
krát. V sobotu 22. srpna to bude operní 
koncert Ester Pavlů s Terezou Mátlovou 
a  klavírním doprovodem Ahmada He-
dara. Na  5. září na  19. hodinu odsunul 
virus také 3. ročník Filharmonie v lese. 
Pardubická komorní filharmonie zde 
vystoupí již potřetí pod taktovkou De-
bashishe Chaudhuriho a  představí se 
i domácí pěvecký sbor Canto Carso. 

V Lesním divadle v Řevnicích může-
te v  létě vidět také zajímavé divadelní 
kusy. Mladí řevničtí ochotníci z  Diva-
delního studia vsadili na komedii Carla 
Goldoniho Zamilovaní a  předvedou ji 
10. až 12. července a 17. až 19. července 
(v pátek a v sobotu ve 20 hodin, v neděli 
již v 17 hodin). V srpnu tu též proběhne 
13. ročník festivalu Lesní slavnosti di-
vadla, Dejvické divadlo tentokrát ode-
hraje osm představení. Naproti tomu 
Divadlo bez zábradlí všechna svá plá-
novaná představení v  Lesním divadle 
zrušilo. 

A  pokud budete mít chuť na  známou 
klasiku, zajeďte si 17. července do Všera-
dic nebo o  den později do  Hořovic, kde 
uvedou muzikál Postřižiny. V  hlavních 
rolích se představí například moderá-
tor Jan Rosák, profesionální muzikálový 
herec Ondřej Bábor, nositel divadelní 
Thálie Lumír Olšovský, místopředseda 
Senátu Jiří Oberfalzer, zkušená ochotni-
ce, členka divadla Akorát Adéla Červen-

ková či excelentní purkrabí z muzikálu 
Noc na Karlštejně Karel Král. 

Režisér Postřižin Miloslav Frýdl ze Zad-
ní Třebaně nezažil letos kvůli koronaviru 
zrovna příjemné jaro. „Z akcí, které orga-
nizuji či spoluorganizuji, jsme kompletně 
rušili 21. poberounský folklorní festival 
Staročeské máje. Měl se konat po  všech-
ny květnové víkendy na  devíti místech. 
Nasmlouváno bylo přes čtyřicet souborů 
včetně šesti zahraničních, doprovodný 
program, pobožnosti, jarmarky, zába-
vy... Stou reprízu původního muzikálu 
Noc na  Karlštejně v  Dobřichovicích jsme 
z 30. května přesouvali na 4. září.“ 

Nové termíny řešili i  v  Černošicích. 
„Vyhlášený festival Jazz Černošice bude 
v září. Na podzim se posunul i Aprílový 
festival nebo velkolepý koncert Čecho-
moru v hale Věry Čáslavské. První akce 
se na  zahrádce Club Kina uskutečnila 
hned, jak to bylo možné, a to 22. května. 
Byl to koncert Petry Ernyeiové,“ sdělila 
Pavla Nováčková z MěÚ Černošice.

Lakomec, Divadlo Radka Brzobohatého

Bratři Ebenové

Royal Republic, Rockový Slunovrat 2019

Debashish Chaudhuri, Filharmonie v lese
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www.honda-centrum.cz    Skútr 125 ccm můžete nyní řídit s řidičákem sk. B

Honda PCX 125Honda Vision 110

Když skútr, tak HONDA!

Cena od

57 900 Kč

vč. DPH

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

Léto na Berounce
kulturní akce 

5. 7. 20 h. | Lakomec
Divadlo Radka Brzobohatého  zámek Dobřichovice 

6. 7. 20 h. | Drahá legrace
Agentura Harlekýn  zámek Dobřichovice 

10.–12. 7., 17.–19. 7. | Zamilovaní
Lesní divadlo Řevnice 

10.–14. 7. | Hudební kurzy  Černošice 

10. 7. 20 h. | Jana Koubková
 Club Kino Černošice 

12. a 13. 7. 20 h. | Řeči
DDS  zámek Dobřichovice 

14. 7. 20 h. | Boss Babiš
RePublika  zámek Dobřichovice 

16. 7. 20 h. | Amant
Žumpa Nučice  zámek Dobřichovice 

17. 7. 20 h. | Postřižiny  dvůr Všeradice 
20. 7. 20 h. | Tomáš Klus

 zámek Dobřichovice 

23. 7. 20 h. | Bratři Ebenové
 zámek Dobřichovice 

23. 7. 19 h. | festival Jeden svět
 kino Řevnice, zahájení 

24. 7. 17:30 h. | Tři sestry, Lety mimo
 Lesní divadlo Řevnice 

25. 7. 10 h. | Válka umění
 Zámeček Řevnice 

25. 7. 14 h. | Autoportrét  Zámeček Řevnice 

25. 7. 17 h. | Psí láska  Zámeček Řevnice 

25. 7. 21 h. | Země medu  Zámeček Řevnice 

25. 7. | Festival vína  Mníšek pod Brdy 

31. 7. 20 h. | Norsko-izraelsko-český jazz
 Club Kino Černošice 

1. 8. | Rockabilly Rumble
 Lesní divadlo Řevnice 

15. 8. | Mariánská pouť  Černošice 
22. 8. | Operní árie

 Lesní divadlo Řevnice 

4. 9. | Noc na Karlštejně
 zámek Dobřichovice 

5. 9. 19 h. | Filharmonie v lese
 Lesní divadlo Řevnice

19. 9. 14 h. | Benefiční odpoledne
pro divadlo  park Dobřichovice

26. 9. | Rockový Slunovrat
 Lesní divadlo Řevnice

Věnujete se organizování  
kulturních akcí. Jak dlouho? 
Hm..., hodně dlouho. V podstatě pade-
sát let. V patnácti jsem začal příleži-
tostně dělat pořadatele na koncertech 
i tancovačkách, seznámil jsem se 
s několika známými muzikanty, jejichž 
okruh se neustále rozšiřoval a mnozí 
se stali mými přáteli. Pořádat akce 
jsem se učil na několika koncertech 
na tehdejší dobu skvělého a dodnes 
myslím nedoceněného Planetária Vác-
lava Neckáře a Bacilů. V roce 1979 jsem 
pak dal v Berouně dohromady festival 
Rock a jazz pod širým nebem, na němž 
vystoupily tehdejší hvězdy rocku, folku 
i jazzu, například Vláďa Mišík s ETC, 
Blue Effect, Petr Lutka nebo Martin 
Kratochvíl a jeho Jazz Q. Krásná akce 
u Berounky, na niž se sjelo tři a půl ti-
síce diváků. Tehdy nás za ni pochválili 
na Hlasu Ameriky a výsledkem bylo, 
že se podobné akce nesměly ve Středo-
českém kraji konat několik let. Na jaře 
následujícího roku jsem pak jel vlakem 
z Prahy s Vláďou Mišíkem a na jeho 
dotaz, budeli se koncert konat i v tom-
to roce, jsem mu odpověděl: „Pro velký 
úspěch zrušeno.“ 

Jaké akce pořádáte v současné 
době? A kde nejvíc? 
Od roku 1990 pořádám akce soukro-
mě, a to jak koncerty, tak divadelní 
představení. Dělám je především 
v Berouně. Sedm let jsem organizo-
val například kulturní léto na hradě 
Točník i v Králově Dvoře. Časem jsem 
začal vozit na turné po celé republice 
zajímavé špičkové muzikanty a kapely 
z celého světa. 

Co pro vás tato práce znamená? 
Kultura se stala mým životním stylem. 
Naplňuje mě organizování akcí na do-
mácí půdě i turné, která pro mě zname-
nají i setkávání s kamarády muzikanty 
z celého světa. Hodně jsem toho prožil 
na několika turné s vynikajícími ame-
rickými hippies Simeon Soul Charger, 
s mým kamarádem Billem Barrettem 
z L. A., s baskickými Tapia eta Letu-
ria, s nimiž jsme byli mimo jiné hosty 
v Noci s Andělem, a na společném tur-
né s Čechomorem, v posledních letech 
se špičkovými baskickými Korrontzi, 
maďarskými „ék“, irskými The Led 
Farmers a dalšími. V Berouně jsem měl 
například slavné zahraniční skupiny 

— 
Kultura se stala mým 
životním stylem
Celý život se pohybuje v kultuře, mezi muzikanty 
má mnoho přátel. Díky němu čeští diváci slyšeli 
a viděli zahraniční hudební hvězdy. Miloš Kebrle 
z Berouna měl od března nucenou pauzu. Od září 
už má opět připravený kulturní program. 
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Nabízíme
dárkové poukazy
na výuku a výcvik

Levellers, Ten Years After 
nebo Terryho Bozzia, který 
nahrál dvacet alb s Frankem 
Zappou. Na Valašském špa-
líčku mimo jiné jednu z nej-
lepších kapel šedesátých let 
The Pretty Things. Tomu, co 
pořádám nebo do Česka při-
vážím, musím věřit, neuměl 
bych a ani nechci dělat něco 
jen prvoplánově pro peníze. 
Hodně nabídek ke spoluprá-
ci odmítám z „kapacitních 
důvodů“, ale jsem také dost 
vybíravý. 

Máte nějaké  
mimořádné zážitky? 
Pořádal jsem několik tisíc 
koncertů a divadelních 
představení pro dospělé 
i pro děti. Zážitků mám 
spoustu, mohl bych je sepi-
sovat několik dní a stejně by 
pořád bylo o čem psát. 

Co vás nejvíc baví,  
dá se to říct? 
Baví mě dělat radost mým 
divákům i sobě.

V uplynulých měsících se 
kvůli epidemii nemohlo nic 
pořádat. Způsobilo vám to 
velké komplikace? Jak jste 
to řešil? 
Ano, tohle období je opravdu 
složité. Kombinace mých čin-
ností je doslova sebevražedná – provozuji 
penzion, který jsem musel zavřít, organi-
zuji koncerty a divadla, což bylo rovněž 
zakázáno, rušil jsem celkem šest připra-
vených turné pro Američany, Iry, Basky, 
Izraelce i chlapce z Ghany... Půl roku prá-
ce vniveč. Z jedné nejmenované letecké 
společnosti nemohu tři měsíce vydolovat 

peníze za letenky pro americké muzi-
kanty, přestože let ve výsledku zrušila 
ona společnost. Řadu koncertů v Berouně 
jsem musel přeložit, některé i dvakrát, 
z čehož nakonec vyplynulo znovuzahá-
jení mých kulturních aktivit až v září. 
Každá akce vyžaduje dobrou přípravu, 
aby byla úspěšná. Pravidla pro pořádání 

se měnila chaoticky ze dne 
na den a nelze si říci fajn, od-
teď smí být v sále za určitých 
podmínek stovka diváků, tak 
pro ni udělám koncert příští 
týden. Zpočátku jsem nevěděl, 
co se sebou. Byl jsem zvyklý 
pracovat patnáct i více hodin 
denně a najednou nebylo co 
dělat. Nakonec jsem to vzal 
doslova sportovně. Párkrát 
jsme absolvovali třicetikilo-
metrové procházky po Brdech 
i v okolí Berounky, alespoň 
počasí nám přálo. 

A jak to vypadá nyní? 
Horší je, že ani teď nemo-
hu připravovat plánovaná 
turné Billa Barretta s Mi-
chaelou Gomez na září nebo 
rovněž amerických Mudhou-
se Gang na listopad či izrael-
ského Liron Meyuhas Tria. 
Nikdo nedokáže říci, kdy 
se sem muzikanti z těchto 
koutů světa dostanou, kolik 
budou stát letenky...  
Je nezbytné plánovat mini-
málně půl roku předem, lépe 
ale s ročním a delším před-
stihem. Zrovna přemýšlím, 
kdy a čím opět začnu. Snad 
od května či června příštího 
roku. 

Na co byste naše čtenáře 
rád pozval? 

Na moje berounské akce jezdí často i di-
váci z Prahy, Plzeňska a občas i z větší 
dálky, vy od Berounky to tedy máte 
nejblíž. Soupis nových i odložených 
akcí, doufejme s definitivními termíny, 
najdete na webu nostalgieagency.cz, se 
všemi se rád uvidím. 

Lucie Hochmalová 

Jaroslav Samson Lenk měl v Berouně zahrát už v březnu, koncert 
nakonec bude 17. září.

Foto Radek Havlíček

PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE    
téma: NINDŽOVÉ, BOJOVNÍCI STÍNŮ

13. – 17. 7. | Černošice

PRO předškoláky a mladší školáky, karatisty i ty,
kteří se s karate chtějí teprve seznámit.
Trénink karatistických technik a dovedností, posílení těla a mysli, 
budování odvahy, vnitřního klidu, soustředění a kreativity,  
trocha jógy a spousta her a zábavy.

Kontakt: Mgr. Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz  731 696 674

5 dní/3 000 Kč vč. obědů 
SOUROZENECKÁ SLEVA
cena za kratší účast na dotázání
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Kdy jste se na letošní  
tábor začali připravovat?
Popravdě řečeno, vše začíná, už když 
končí předchozí tábor. Do konce 
prázdnin sice bývá ještě klid, hned 
od září už ale řešíme opravu věcí, 
začínáme s přípravou na další rok. 
Ke konci kalendářního roku se sna-
žíme stanovit termín. To vše tedy již 
proběhlo. Pak přišla pandemie a řešili 
jsme, co dál.

Jaké byly možnosti?
Vymysleli jsme tři varianty. Když to 
půjde, uděláme tábor ve stanoveném 
termínu. Druhá možnost byla, že se 
tábor posune až na srpen a bude trvat 
jen dva týdny. Poslední varianta byla 
udělat tábor příměstskou formou. Děti 
by docházely do klubovny a spaly by 
doma. 

Kdy bylo definitivně rozhodnuto,  
že zvítězí první varianta?
Teď je to tak měsíc (pozn. redakce: 
rozhovor vznikal 20. června). Tehdy se 
začala upřesňovat pravidla, za kterých 
půjde tábor uspořádat. To už jsme se 
také mohli sejít osobně. Řešili jsme, zda 
jsme schopni všechna nařízení splnit.

Co pro vás bylo nejhůře splnitelné?
Největší problém byla asi pravidla 
kolem kuchyně. Děti například vůbec 
nesmějí přijít k přípravě jídla. Přesněji 
mohou připravit jen potraviny, které 
budou následně tepelně zpracovány.

Doteď jste to měli jinak?
Normálně by děti pomáhaly v rámci 
služby s přípravou jídla, mazaly by 
chleby, loupaly brambory. Brambory, 
které se budou vařit, loupat můžou. 

Nemůžou ale třeba krájet zeleninu 
na salát. Nesmějí ani vydávat jídlo, což 
dřív dělaly. Pracovníci v kuchyni musí 
mít své vlastní sociální zázemí, takže 
musíme postavit jednu latrínu navíc. 
Řešili jsme, jak to udělat, když mají 
povinné gumové rukavice, ale součas-
ně musí přikládat do kamen. Nakonec 
přibude další člověk s potravinářským 
průkazem pro práci v kuchyni, bude ale 
pouze přikládat. Výdej jídla proběhne 
výhradně v jednorázových rouškách. 

V instrukcích na tábor uvádíte, 
aby rodiče přibalili dítěti 5 kusů 
jednorázových roušek…
Ano. Nesmějí to být látkové roušky, proto-
že ty nedokážeme v našich podmínkách 
ošetřovat. Roušky musí mít, když třeba 
budou v kuchyni chystat suroviny před 
tepelnou úpravou. Nesmíme sice dělat vý-
lety do civilizace, ale po lese nebo k řece jít 
můžeme. Roušky potřebujeme na přesun.

Je toho tolik… Jak jste všechny 
informace a podmínky dohledávali?
Hodně nám pomohlo ústředí Junáka. 
Všechny potřebné informace vytřídilo 
a zveřejnilo na webu. Navíc vyjednáva-
lo společně s Českou radou dětí a mlá-
deže, dotazovali se hlavní hygieničky 
na to, co bylo specifické a nebylo zcela 
jasné. V našem případě šlo třeba o pou-
žívání dezinfekce, neboť jsme u potoka, 
kde jsou i pstruzi.

Takže týden před odjezdem už znáte 
odpovědi na všechny otázky?
Těžko říci, vše se neustále mění. Mys-
líme si, že dokážeme tábor udělat, jak 
nejlépe to půjde. Ostatní se musí řešit 
za pochodu. Budeme se snažit, aby děti 
pociťovaly přítomnost zpřísněných 
hygienických nařízení co nejméně. Jsme 
v kontaktu s hygienickou stanicí, kam 
jsme museli tábor nahlásit jako zotavo-
vací akci. Očekáváme kontrolu, chodí 
pokaždé. Letos možná přijde i vícekrát.

Ještě nějaké další změny  
koronavirus přinesl?
Nově vyžadujeme od rodičů kontakt pro 
jejich okamžitou dostupnost, aby mohli 
hned zareagovat a případně přijet. Ales-
poň jeden z rodičů nebo příbuzných musí 
být dostupný v ČR. Kromě bezinfekčnosti 
musí doložit i čestná prohlášení.

Jiný bude i odjezd na tábor.  
Poprvé nebude společný…
Ano. Tentokrát všechny děti přivezou 

10 — ROZHOVOR

— 

Tábory budou.  
Zip na nich strávil 
490 dní
Petr Novák z řevnického vodáckého oddílu Bobři 
jezdí na skautské tábory už třicet let. Strávil na nich 
téměř pět set dní. Letošní tábor Bobrů, kteří v září 
oslaví 40 let svého trvání, ale bude kvůli mnoha 
opatřením zcela výjimečný.
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rodiče sami. Jedno z opatření totiž je, 
že nemáme využívat hromadné pro-
středky. Pokud to nejde jinak, musíme 
jet v rouškách a nemělo by se cestou 
jíst. Tuhle změnu by děti velmi pocítily. 
Rodiče je proto přivezou k táboru, kde 
jim změříme teplotu a převezmeme 
je. Rodiče do tábora vůbec nevstoupí. 
Zakázány jsou i jakékoliv návštěvy.

Tábor máte na Rokycansku u Rad-
nického potoka, mimo civilizaci. 
Jak bude zajištěn přísun aktuálních 
informací?
Máme mobily. Dáváme pravidelně fotky 
na web, takže jsme i na internetu. Navíc 
všechny složky mají naše čísla. Když se 
něco bude dít, předpokládám, že nás 
kontaktují.

Neodradilo tohle všechno někoho 
od účasti na táboře? 
Rodiče jednoznačně chtěli, aby děti jely. 
Naprostá většina z nich minulým měsí-

cům neříkala karanténa, ale haranténa. 
Nechci to nijak zlehčovat, ale pravda 
je, že děti se těšily, zájem byl velký. 
Dokonce bych řekl, že větší, než kdyby 
covid19 nebyl. 

Objevily se někdy v minulosti 
podobné nástrahy, jaké nyní přinesl 
koronavirus?
Zažili jsme třeba povodně, popadané 
stromy. Někdy bývají zdravotní potíže, 
jindy dojde ke zranění. Třeba loni se 
jeden klučina sekl, ale nebylo to naštěstí 
nic vážného. Říkáme mu teď Paleček.

U vás má téměř každý přezdívku.  
Proč ty jsi Zip?
Když jsem začal chodit do oddílu, měl 
jsem takovou zelenou maskáčovou bun-
du s výrazným černým zipem. Snažíme 
se, aby dítě přezdívku dostalo, ale aby 
to bylo nenucené, spontánní. Tak třeba 
máme Puntíka díky puntíkované miki-
ně, Skokana, který pořád skáče, Věšáka…

Jedeš opět jako hlavní vedoucí?
Ne, tentokrát jako zástupce. Na skaut-
ské tábory jezdím nepřetržitě od roku 
1990. Kdysi jsem spočítal, kolik už jsem 
na nich strávil dní. Bylo to neuvěřitelné 
číslo. Něco kolem 490 dní.

Jaký je zájem o skauting?
Obrovský. Kromě Bobrů a Bobříků máme 
nyní díky dvěma maminkám ještě oddíl 
Benjamínků pro předškolní děti. Od září 
začne fungovat oddíl Vodníků, abychom 
trochu uspokojili poptávku. V pořadníku 
máme asi čtyřicet dětí. Je nás asi nejvíc 
za celou historii oddílu.

• Oddíl Bobři založili v září 1979 Jirka 
Ptáček a Jiří Valenta.

• Nyní má oddíl Bobři Řevnice 67 členů.
• Petr Novák je jeho vedoucím od roku 

1996. 
• V září Bobři oslaví 40 let fungování.

Pavla Nováčková
Foto archiv Petra Nováka

in
zerce

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.stany4rent.cz

ODTAHY
nákladních a osobních vozidel,
pracovních strojů, bagrů atd.

PŮJČOVNA 
DODÁVEK

Jaromír Kubánek
 728 416 413

kubanek.jar@tiscali.cz

STEAKY
Z VYZRÁLÉHO
HOVĚZÍHO

MASA
beefsteak

sirloin
rib-eye

rumpsteak

Grill&Fish
MLEJN MOKROPSY

za bývalou pizza Luna,
parking u Pláž Mokropsy

grillfi sh.mokropsy@gmail.com

Rezervace na:
WWW.GRILLFISH.CZ
nebo na tel.: 602 210 923

NOVĚOTEVŘENO

	 Lety,	Pražská	454	(budova	tenisové	haly)
 774 310 296 / 603 399 560
	 automotodetailing@seznam.cz
	 AutoMotoDetailing

otevírací	doba
po–pá	8–18
so	 8–12:30

RUČNÍ MYTÍ  
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

PICK-UP SLUŽBA: VŮZ	PŘIVEZEME,	ODVEZEME

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
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Hudební kurzy zahájí  
koncert lektorů

Mezinárodní hudební kurzy se usku-
teční v  Černošicích od  10. do  14. čer-
vence. Jejich Zahajovací koncert lekto-
rů si poslechnete 11. 7.v Městském sále 
na Vráži, začíná v 19 hodin. Na housle 
zahrají Alexander Shonert a  Václav 
Polívka. Dále vystoupí Stanislav Mistr 
(tenor) a  Jan Polívka (klavír). Na  pro-
gramu jsou skladby J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, N. Paganiniho, O. Respighiho, 
F. Kreislera, S. Prokofjeva. Vstupné pro 
dospělé činí 150 korun. Děti, studenti, 
důchodci zaplatí 100 Kč. Zvýhodněné 
vstupné mají početnější skupiny. Kur-
zy završí závěrečný koncert absolven-
tů kurzů, plánovaný na  14. července 
od 19 hodin. Opět na Vráži a za dobro-
volné vstupné.

Mariánská pouť bude  
letos jednodenní
Tradiční černošická mariánská pouť 
proběhne v půlce srpna, tento rok pouze 
jednodenní. Vydáte se na ni jen 15. srp-
na. Kromě stánkového prodeje, atrakcí 
pro děti a  doprovodného kulturního 
programu pro celou rodinu se chystá 
i jedinečný koncert Černošické komorní 
filharmonie. Věnován je nejen 20. výro-
čí založení Černošické komorní filhar-
monie, ale i jubileu 250 let od narození 
Ludwiga van Beethovena.

K degustaci vín  
zazní jazz a swing
V  pořadí patnáctý Mníšecký festival 
vína se v Mníšku pod Brdy koná v so-
botu 25. července. Tradičně se spolu 
s doprovodným programem bude de-
gustovat v  areálu restaurace U  Káji 
Maříka. Pro veřejnost se areál otevře 
v  11 hodin, o  půlhodinu později akci 
slavnostně zahájí místopředsedkyně 
Senátu ČR Miluše Horská, jež převza-
la záštitu, a prezident festivalu, herec 
a moderátor Jan Rosák. Na vyhlášení 
výsledků soutěží O šampiona festiva-
lu a O nejhezčí etiketu si návštěvníci 
počkají do  14:30. Průběh odpoledne 
obohatí Prague Rhythm Kings, profe-
sionální orchestr zabývající se origi-
nální interpretací jazzové a populární 
hudby z období mezi roky 1923– 1932.

Na zámku vystavují krajinky
Až do konce července je v areálu zám-
ku v  Dobřichovicích na  Křižovnic-
kém náměstí k vidění výstava obrazů 
krajinek Bohuslava Kasala.

— 
Norsko-izraelsko-český jazz

Do Berouna se sjedou dechovky

Koubková zazpívá 
na zahrádce Club Kina

Nový hudební projekt dlouhodobě fun-
gující ostřílené rytmické sekce nor-
ského kontrabasisty Pera Mathisena, 
izraelského bubeníka Utsiho Zimringa 
a  mladého pianisty Daniela Bulatkina, 
nového objevu české jazzové scény, si 
poslechnete poslední červencový den, 
tedy 31. 7., od  20 hodin v  černošickém 
Club Kině, v  případě příznivého počasí 
na  zahrádce. Kapela představí zejména 

aktuální autorskou tvorbu všech svých 
členů, jež osciluje na pomezí moderního 
mainstreamového jazzu a  vysokoener-
getické fusion. Zvuk tria se tedy pohy-
buje od  klasického akustického tria až 
k  moderním elektronickým sestavám. 
Repertoár je doplněn nápaditě zaran-
žovanými jazzovými standardy z obdo-
bí postbopu. Vstupné 150 Kč, dostupné 
rovněž na webu SMS ticket.

BEKULE. Tak pojmenovali organizátoři 
maraton prázdninových akcí, který je 
pro veřejnost připraven až do 30. srpna 
v  Berouně. V  rámci BErounského KUl-
turního LÉta se odehrají promenádní 
koncerty i představení pro děti.

Čtvrteční pohádky začínají vždy v  16 
hodin v zahradě Muzea berounské kera-
miky. Neděle mají být věnovány prome-
nádním koncertům, a to vždy od 18 hodin 
na  náměstí Joachima Barranda. Výjim-
kou je neděle 12. července, kdy se do Be-
rouna sjedou známé české i moravské de-
chovky. Dechovkové odpoledne začne již 
v 16 hodin na Velkém sídlišti u OC Hvěz-
da. Vyhrávat bude jihočeská Šumavan-
ka, Domažličanka, Moravští muzikanti, 
přijede i  Jožka Šmukař s  cimbálovou 
muzikou. Součástí BEKULE je i oblíbený 
multižánrový hudební festival Závodí, 

na  který se letos můžete těšit 1. srpna 
od  15 do  23 hodin na  levém břehu řeky 
Berounky. Zahrají Nezmaři, Cimbura & 
Pohoda, Cantina, Huménečko, 123 min. 
a Jana Kratochvílová & Illuminatica.

Program BEKULE 2020
 9. 7. Buchty a loutky: Žabák Valentýn
 12. 7. Dechovka u Hvězdy
 23. 7. Divadlo Víti Marčíka: Šípková Růženka
 26. 7. Jitka Vrbová, legenda české country
 6. 8. Divadlo Koňmo: Vyprávění starého 
  vlka aneb pravda o Karkulce
 9. 8. Melissa: středověký folkrock
 20. 8. Divadlo u Plotny: Cirkusárium
 23. 8. Koncert v  barvách Semaforu: písně 
  Suchého & Šlitra v podání nové generace  
  Semaforu pod vedením nejlepšího  
  swingového pianisty Jakuba Šafra
30. 8. Bluegrass rande u Barranda:
17:00 Tři v trávě, Blue time, Anna Hradilová

Koncertem Jany Koubkové se potěšíte v  Černoši-
cích v  pátek 10. 7. od  20:00. Interpretka vystoupí 
na zahrádce tamního Club Kina nejen se slavnými 
jazzovými standardy, ale i  se současnou tvorbou 
světoznámých jazzmanů včetně vlastních skladeb 
a  textů. V  případě nepříznivého počasí se koncert 
přesune do klubu. Vstupné 150 Kč. Vstupenky si mů-
žete zakoupit i online na webu SMS ticket.

Připravila Pavla Nováčková
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— 
Automyčka Ehrle je zárukou kvality

Jak vás napadlo zajímat se 
o automyčku a co jste věděl  
o jejím provozu?
Byla to úplná náhoda. Shodou okolností 
jsem se připletl k projektu výstavby 
myčky v Novém Strašecí. Dodavatel měl 
blízko k provozovateli té dobřichovic-
ké, slovo dalo slovo a výsledkem bylo, 
že jsem vzhledem k okolnostem koupil 
celou společnost myčku provozující. 

Myčka prošla zásadní rekonstrukcí. 
Proč?
Vlastní technologie držela pohromadě 
jen silou vůle. Myčka nebyla serviso-
vaná firmou doporučenou výrobcem, 
byla bez jeho podpory. Když přijeli 
z Ehrle Česká poprvé, jen spráskli ruce 
nad hlavou a doporučili výměnu celého 
zařízení. Poruchy a závady byly na den-
ním pořádku, úniky vody, nehospodár-
né dávkování provozní chemie, to vše si 
pamatuji. I přesto ale myčka myla velmi 
dobře a byla populární v širokém okolí. 
Bylo třeba zlikvidovat i staré pořádky. 
Velmi brzy jsme s pomocí obyčejné 
excelové tabulky odhalili, že původní 
obsluha si sakra přilepšuje z našich pe-
něz. Pak už nebylo na co čekat. Převzali 
jsme s přítelkyní Janou zařízení do své 
osobní péče, trnuli při každém zazvoně-
ní telefonu, co se zase kde porouchalo 
a kdo v myčce hubuje, a zároveň se těšili 
na novou dobu. V prosinci jsme uzavřeli 
kontrakt a zaplatili mnohamilionovou 
zálohu. Jenomže původní termín do-
dávky se zvrtl a pak přišel koronavirus. 
Z února se stal konec května. Přesto, 

když 14. 5. zastavil u myčky kamion 
s červenými skříněmi na korbě, svalil 
se mi ze srdce velký balvan.

Co nového zrekonstruovaná  
myčka nabízí?
K novinkám patří větší a přehlednější 
příjezd a odjezd, oddělení od prostoru 
čerpací stanice a nové vodorovné znače-
ní. Úplně nová a moderní mycí tech-
nologie, rozšířená o program aktivní 
pěny, který se stal velkým hitem. Během 
pár desítek sekund vypadá vaše auto 
jako z pohádky o Mrazíkovi. Ale není 
to jenom o vizuálním vjemu. Pěna před 
vlastním mytím aktivně narušuje tenký 
film ochranného vosku po předcházejí-
cím umytí. Mnozí řidiči si svého miláč-
ka nadšeně fotí, dělají si selfie, posílají 
obrázky kamarádům. V boxu č. 4 jsme 
nechali vybudovat rampu se schůdky 
pro mytí vysokých aut, dodávek a „by-
dlíků“. Majitelé služebních aut a firem 
ocení možnost fakturace a používání 
předplacených čipů. Těsně před spuště-
ním jsou platební terminály pro platbu 
platebními kartami. Přesto ale zatím 
není hotovo. Chybí nainstalovat držáky 
na koberečky i malé umyvadlo s teplou 
vodou, aby si všichni mohli umýt ruce 
a odjížděli ještě spokojenější. Zbývá 
dořešit úpravu okolí. Prosít a rozhrnout 
zeminu, dosít trávníky a pravidelně je 
sekat. Prostě ke kvalitně umytému autu 
patří příjemné okolí. 

Musíme dokončit atiku: červenobílou 
kombinaci a velký nápis Ehrle = lákadlo 
a záruka kvality i pro zákazníky zdaleka. 
Ehrle, to je klasický německý výrobce 
těchto zařízení s dlouholetou tradicí, 
vlastním vývojem a vlastní chemií. Ehrle 
je pramáti téměř všech myček v ČR. 
Osobně garantuji i výhradní používání 
chemie Ehrle. Znám mnoho šetřílků, kte-
ří časem začnou kupovat levnější chemii, 
snižovat spotřebu plynu nižší teplotou 
vody atd. Nic takového se v Dobřichovi-
cích dít nebude. Lidé od nás mají odjíždět 
spokojeni, aby se sem rádi vraceli.

Baví vás takové podnikání?
Občas někdo zjišťuje, zda mám něco 
takového zapotřebí. Měl jsem už dost 
obchodních jednání v oblecích, pra-
covních obědů v drahých restauracích 
a napomádovaných pseudomanažerů 
kolem. Nemám problém si obléknout 
montérky a vzít lopatu do ruky. Časem 
asi nepohrdnu pracovní silou, na niž 
spoustu povinností převedu. Musím to 
ale vše nejprve absolvovat sám, naučit 
se všechny fígle a potenciální podrazy. 
Nechci se zase nechat napálit. U myčky 
teď velmi úzce a intenzivně spolupracuji 
se svým mladým Burácem, na kterého 
jsem po všech těch výchovných peripe-
tiích pyšný a který mi dělá radost. Je to 
taková příprava na předání žezla z otce 
na syna, a to mě opravdu těší.

Majitelé aut mají 
od května k dispozici nově 
zrekonstruovanou myčku 
v Dobřichovicích. Moderní 
technologii, program 
aktivní pěny nebo rampu 
pro mytí vysokých aut, to 
vše nechal v automyčce 
vybudovat majitel Jiří 
Geissler.

NOVĚ 5 PROGRAMŮ PRO DOKONALÝ VZHLED VAŠEHO VOZU

Pražská
Státní okresní 
archiv

Pražská

Ra
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ČERNOŠICE

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

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

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kolPŘIJĎTE SI K NÁM

PRO NOVÉ KOLO!
Máme i to, co je jinde vyprodané.

REDUKČNÍ
TĚLOVÉ
OŠETŘENÍ

Drenáž s bioaroma 
Celotělový peeling s krystalky mořské soli
Masáž s lipoactive koncentrátem
Zábal thermoshape se sopečným bahnem
Zpevňující masáž redukčním krémem liposhape

tel: 737 258 018
salon@clementti.cz

www.clementti.cz

www.clementti.cz

 
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY
Znáte skutečný potenciál svého pozemku?

Díky našim 20letým 
zkušenostem v oboru, 

rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější

výzvy

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji.

 Pomůžeme vám k dosažení maximální
možné prodejní ceny pozemku!

 

Auditpozemku.cz

www.auditpozemku.cz        
Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

730 806 398

PROVĚŘÍME - OCENÍME - ODKOUPÍME 

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

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin 

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Hypoalergenní kosmetika 
bez parfemace a alergenů.

603 172 875
Palackého 453, Dobřichovice 
e-mail: marjan@centrum.cz

www.hildegardbraukmann.cz

DÁREK K OŠETŘENÍ  ZDARMA
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Po uvolnění opatření se nejdříve před-
stavily v  početném obsazení na  konci 
května na Radotínském cementíku, kde 
sbíraly medaile v  modré i  červené ka-
tegorii. Jediný vyslaný tým pak o  dva 
týdny později uspěl na  velkém turnaji 
v Chlumci nad Cidlinou.

V Radotíně obsadily trojice z dobřicho-
vického Sokola kompletní stupně vítězů 
mezi nejstaršími minivolejbalistkami. 
V konkurenci osmi týmů vyhrály Laura 
Vlčková s Kristýnou Nešporovou a Lucií 
Pivokonskou. Stříbro si pověsily na krk 
Eliška Benešová, Klára Poláková a Jose-
phina Vančurová. Třetí místo po bojov-
ných výkonech v  nevlídném deštivém 
počasí vybojovaly Markéta Burešová, 
Tereza Jágrová a Nela Paldusová.

V  červeném volejbalu si mezi soupe-
ři a  soupeřkami z  domácího Radotína 
a  z  pražských Lvů výborně vedly Ema 
Moravcová a  Ester Cilenti. Měly blízko 
k  vítězství, ale po  remíze s  pozdějšími 
vítězkami nakonec skončily kvůli horší-
mu skóre druhé.

Do  Chlumce vyslaly Dobřichovice je-
den modrý tým a  ten se mezi osmnácti 
vyrovnanými účastníky prodral na stup-

ně vítězů. Lauru Vlčkovou a  Kristýnu 
Nešporovou tentokrát doplnila Nela Če-
řovská a s bilancí sedmi výher a dvou po-
rážek vybojovaly ve velkém vedru stříbr-
né medaile. Ve finálové skupině za sebou 
nechaly dva chlapecké týmy pražských 
Lvů i o hlavu vyšší soupeřky z Chvaletic 
a Třebeše. Předčila je jen zkušenější troji-
ce domácího Chlumce, která prošla celým 
turnajem bez porážky. (kab)

— 
Dobřichovické minivolejbalistky znovu září
Koronavirová pauza 
nevzala mladým 
volejbalistkám 
z Dobřichovic elán ani 
formu a znovu sbírají 
na turnajích medaile.

—
Atletům se daří
Během června se uskutečnilo několik 
závodů, při nichž svěřenci ASK Dipoli 
z  Černošic a  Dobřichovic ukázali dob-
rou formu. Všechny kategorie (6–18 
let) se umisťují v první pětce a porážejí 
i velké atletické kluby.

V  individuálních závodech se osm 
atletů drží do  30.  místa v  tabulkách 
ČR. Jmenovitě: Mikuláš Mutinský (300 
metrů), Klára Zbožínková (100 a 200 m 
překážek), Vlastimil Kristl (200 m pře-
kážek), Helena Kahle (oštěp a  koule), 
Eliška Ungerová (oštěp a  koule), Jola-
na Farová (skok daleký), Štěpán Kra-
tochvíl (300 m), Karolína Machová 
(koule).

Chlapci a  děvčata se spolu s  trenéry 
těší na mistrovství Středočeského kraje, 
kde zabojují o  co nejvyšší počet medai-
lí a  kvalifikaci na  mistrovství ČR. Přes 
prázdniny naberou formu na soustředě-
ních v  Sušici a  Chebu, sportovních pří-
městských táborech v hale Věry Čáslav-
ské (Černošice) a  ve  sportovním areálu 
TJ Sokol Dobřichovice a  při prázdnino-
vých trénincích.

Na konci června se rozjel letošní ročník 
cyklistických závodů Kolo pro život. 
Sportovní nadšenci všech věkových 
skupin se v  červenci mohou těšit hned 
na dvě soutěže poblíž našeho regionu.

Bikemaraton Beroun České spořitelny 
startuje 18. července a je v seriálu novin-
kou. Nejnáročnější trasa B měří 53 km 
s převýšením 1 300 m, start v 10:00. O ho-
dinu později se závodníci vydají na tra-
su C dlouhou 37 km (převýšení 750 m).

V  sobotu 25. července zahajuje Trans 
Brdy. Oblíbený závod po brdských hře-
benech našel nové zázemí v Dobříši. Nej-
větší výzvou je trasa A. Má 90 km s pře-
výšením 1 830 m. Začátek je naplánován 
na 9:30. Na účastníky trasy B čeká 55 ki-
lometrů s  1  230 m převýšení, trasa C je 
dlouhá 37 km a  její převýšení je necelý 
kilometr. Na obou podnicích budou také 
family jízdy a dětské závody.

Pro další podrobnosti sledujte web 
kolopro.cz, kde najdete také probíhají-
cí bezpečnostní a hygienická opatření. 
Kromě nich se změnila i  cenová stra-
tegie přihlašování na  jednotlivá klání. 

Veškeré startovné pro jakýkoliv závod 
ročníku 2020 (Trans Brdy a další) poří-
zené do 15. července se pohybuje v nej-
nižší cenové hladině, tedy 600 Kč. Dru-
há zvýhodněná cena bude platná vždy 
do  středeční půlnoci před samotným 
víkendovým eventem. Nejdražší je při-
hlášení na místě v den konání závodu.

—
Hurá, kola se zase točí!

Foto Petra Stehlíková
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

přijme na pozici:

POKLADNÍ / 
PRODAVAČ(KA)

jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek 

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
 sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

— 
Loučení s předškoláky 
v mateřských školách

Přechod dítěte z rodiny do školky je vel-
kým krokem do  neznáma. Dítě opouští 
bezpečný prostor rodiny, aby se ta jeho 
původní rozšířila o novou, školkovou. 

My, průvodci v mateřské škole, sledu-
jeme od začátku každý krok dětí s velkou 
nadějí. Věříme, že na  své další životní 
cestě ve školce budou zdatnými objevo-
vateli, hledači a  průzkumníky. Je pro 
nás důležité, aby se školka stala jejich 
druhou bezpečnou rodinou, v níž  si do-
volí plakat, smát se, dělat chyby, radovat 
se z úspěchů nebo navazovat první přá-
telství. Jsme nadšeni, když se jim to daří, 
a  jsme nablízku, když klopýtají, aby-

chom jim mohli podat pomocnou ruku.  
Čas, kdy jsou s námi, obvykle uteče jako 
voda a z dětí, které se ostýchaly, hledaly 
blízkost dospělého, potřebovaly s lecčím 
pomoci, jsou najednou samostatné bytos-
ti, které zvládnou vylézt na lecjaký strom 
nebo třeba s námi na Sněžku, přečkat ně-
kolik nocí bez mámy a táty, umějí si říct 
o to, co potřebují, neváhají se zeptat nebo 
třeba podat pomocnou ruku. A  jsou při-
pravené na další dobrodružství, v němž 
do  své rozrůstající se rodiny přiberou 
nové kamarády, spolužáky. 

Učíme děti hledat a najít to, co se jim 
bude hodit pro spokojený a zdravý život. 

K tomu patří i pustit to, co má svůj konec. 
Jedním z velkých milníků v jejich životě 
je přechod do školy. Říká se, že něco kon-
čí, aby mohlo začít něco nového. 

My ze školky Jednoho stromu a Lesní 
MŠ Na dvorečku pouštíme na konci kaž
dého školního roku do  světa předško-
láky na  rozlučkových akcích, které jim 
mají umožnit prožít místo, jež bylo ně-
kolik let jejich druhým domovem. Rituál 
loučení je silným okamžikem každého 
z nás. Máme ale víru a naději, že „naše“ 
děti se ve  světě neztratí a  že na  další 
stromy už zvládnou vylézt samy. Vědí 
totiž, že na strom vede cesta od spodu.

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

Nabízíme:
l Lesní MŠ Na dvorečku, Lety u Dobři-

chovic, nabízí poslední volná mís-
ta ve  svých třídách pro děti ve věku 
2 a  ¾ roku – 6 let. Nástup září 2020. 
Zájemci o  místo mohou volat na  tel. 
739 455 534, D. Tomanová.

l Komunitní škola Jeden strom, Čer-
nošice, nabízí volné místo v  budou-
cí 3.  třídě ZŠ. Zájemci mohou volat 
na tel. 723 631 600, S. Joštová.

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

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

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
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Nová zvířecí atrakce přibyla v Karlštej-
ně loni na jaře. Hned vedle řeky Beroun-
ky nedaleko mostu otevřeli malou zoolo-
gickou zahradu. Nečekejte stovky zvířat 
jako v jiných zoo, ale těšte se na příjem-
nou procházku s  pohledem na  krásné 
šelmy a další zvířata.

Zoopark je prostě takovou oázou kli-
du na  břehu Berounky, jakýmsi proti-
kladem rušné ulice, kudy proudí davy 
turistů směrem na hrad. Ačkoliv ani to 
letos tak docela neplatí, neboť kvůli epi-
demii koronaviru není zatím na  Karl-
štejně příliš turistů ze zahraničí.

Vzácné šelmy
Při příchodu do  zoo zaujme upravený 
prostor s  posekanou trávou, barevné 
keře a dosud málo vzrostlé stromy. V kle-
cích odpočívají hlavně divoké šelmy. 
Uvidíte lvy včetně vznešeného bílého 
lva jménem Leon. Tygry (i  bílého), lev-
harty skvrnitého a černého nebo pumu 
americkou. Kromě nich jsou tady také 
nosálové či makak. Klece jsou menší než 
v jiných zoologických zahradách a cho-
dí se téměř kolem nich. Proto si jejich 
obyvatele můžete prohlédnout opravdu 
zblízka.

Ve výbězích pozorujte zebry, shetland-
ské poníky, koně (plemeno irský cob), 
bizony, oslíky či pštrosy. Letos přibylo 
stádo lam všech barev. Je tu též jednohr-
bý i dvouhrbý velbloud: ten se jmenuje 
Ali a je opravdu velký. Zájemci se s ním 
mohou vyfotit nebo se na něm dokonce 
projet ve zdejší manéži. Odborný dopro-
vod pomůže děti svézt také na poníkovi 
či irském cobovi.

Další atrakce pro děti
Vedle zvířat lákají dětské návštěvníky 
další atrakce, kde mohou strávit celé od-
poledne: dětský koutek, obří skluzavka 
Jungle, vzduchová trampolína a  jízda 
elektrickým vláčkem. Nechybí posezení 
a občerstvení a samozřejmě možnost in-
ternetového wifi připojení.

Zoopark bude děti opravdu bavit. Po-
kud plánujete rodinný výlet na  Karl
štejn, kombinace historie a  zvířat je 
určitě ideální. Rozhodně ale doporučuje-
me vydat se nejdříve na hrad, abyste se 
na něj vůbec dostali. Od zvířátek bude-
te děti „odtrhávat“ těžko. A navíc se jim 
po netradiční zábavě nebude chtít šlapat 
do kopce. 

 Lucie Hochmalová

Na Karlštejn 
za exotickými 
zvířaty
Když se řekne Karlštejn, většina 
lidí si představí známý hrad, 
který nechal ve 14. století 
vybudovat císař Karel IV. Určitě 
stojí za návštěvu, ale je jasné, 
že si ho užijí hlavně dospělí. 
A protože děti ocení spíš zvířata, 
máme tu pro vás dobrý tip: 
Zoopark Karlštejn.

Praktické informace
 Zoopark je na pravém břehu řeky 

Berounky, nedaleko mostu, asi 
jeden kilometr pěšky od nádraží. 
Cesta je dobře značená ze všech 
stran, cedule s šipkami se nedají 
přehlédnout.

• Vstupenky jsou k dispozici 
jen v pokladně před vstupem 
do areálu. Online je nekoupíte.

 Otevírací doba v červenci a srpnu: 
každý den 10–18 hodin.

 Otevírací doba v září: středa 
až neděle 10–18 hodin, pondělí 
a úterý zavřeno.

• Psa na vodítku vezměte s sebou.

• Zoopark má vlastní parkoviště. 
Prvních 15 minut je zdarma, další 
4 hodiny parkování stojí 50 Kč.

 Vstupné pro dospělé činí 100 Kč, 
pro děti od 3 do 15 let 50 Kč  
(do 3 let zdarma), rodinné vstupné 
250 Kč, permanentka 350 Kč.

 Poplatky za atrakce jsou 50 Kč, 
jízdy na zvířatech od 50 do 100 Kč.

• Veškeré platby jsou možné pouze 
v hotovosti.
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— 
Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o volné vstupenky do bazénu Radotín 
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 24. července 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Ceny pro tři vylosované věnoval bazén Radotín: 1. výherce: 5x vstup do bazénu, 2. výherce: 3x vstup do bazénu, 3. výherce: 1x vstup do bazénu.

Vylosovaným luštitelem křížovky z červnového vydání se stal pan Zdeněk Paták, Černošice.
Vyhrává poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč. Cenu věnovalo OC Nájemníkovi, Praha 5 – Radotín.

Správná tajenka z minulého čísla: Zahradnické potřeby pro kutily.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 7/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

K Lázním 9, Praha 5 – Radotín www.bazenradotin.cz

BAZÉN
RADOTÍN



dobnet  7/2020

INZERCE — 19

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

Výpadová

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

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

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

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží
� zahradnické potřeby

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

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 284 828 702 / 736 773 276 / 734 382 170   najemnikovi@seznam.cz

ČERVENEC

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

MÁME ZNOVU OTEVŘENO,MÁME ZNOVU OTEVŘENO,
NAVÍC SPOUSTU NOVINEK.NAVÍC SPOUSTU NOVINEK.

Nechte se překvapit - VINOTÉKA LETY.VINOTÉKA LETY.

OC LETYOC LETY (vedle supermarketu Billa)
Pražská ulice  |  Lety u Dobřichovic  |  obchod@letswine.cz  |  603 545 900  |  @vinotekalety

Let´s WineLet´s Wine
Světová i česká vína špičkové kvality
Létající sommelier každý čtvrtek a pátek 

Let´s BeerLet´s Beer
Craft beer – řemeslná piva z malých českých pivovarů
Matuška, Clock, Zichovec, Mu� on, Libertas a další...

Let´s CoffeeLet´s Coffee
Čerstvě pražená káva z celého světa
Skvělé espresso za 39 Kč
Nekupujte  zajíce  v pytli, všechny druhy vám dáme  
zdarma ochutnat

zrna

190x132 Let's Wine informacni listy.indd   3190x132 Let's Wine informacni listy.indd   3 23.06.2020   14:0423.06.2020   14:04
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Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš.
Pak se rozhodneš. To je fér.

Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!


