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Dorty, zákusky, pečivo, domácí 
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Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka Všenory

PŘIJME OD SRPNA 2021

UČITELKU/UČITELE
s aprobací český jazyk 2. st., matematika 
a přírodovědné předměty

ÚVAZEK DLE DOHODY (LZE I ČÁSTEČNÝ)
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení, 
odpovídající vzdělání.

Bližší informace u vedení školy
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661 www.skolavsenory.cz

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

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

M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸  spolupráce s arboristou 

certifi kovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ
▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů 
▸ výsadba nových stromů

MAN IN TREE
T: 739 544 487
David Novák, Svinaře
mit.novak@seznam.cz

 mitnovak

VÁŠ OSOBNÍ 
ZAHRADNÍK
komplexní údržba zahrad, 
parků a veškeré zeleně
• sečení a údržba zeleně
• instalace robotických 

sekaček
• instalace závlahových 

systémů

602 11 11 03
602 11 11 04

www.green-garden.eu

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

OBUV LÍPOVÁ
DOBŘICHOVICE ,  ŘEVNICE

široký sortiment dámské, 
pánské, dětské i domácí obuvi

kabelky, peněženky, batohy
punčochové zboží,  

čepice, rukavice

po-pá 9 – 18 hod
so 9 – 12 hod
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Zelenou k vakcinaci dostali šedesátníci
Od  23. dubna se mohou k  očkování 
proti covidu-19 hlásit také všichni 
šedesátníci. Lidé mezi 60 a 65 roky se 
přidali k těm nad 65 let, pro něž se sys-
tém otevřel v polovině dubna.

Lidé se registrují na webu https://regist-
race.mzcr.cz/. Mohou zvolit dobřichovic-
ké očkovací centrum v  hale Bios, které 
ale stejně jako jinde v  republice bojuje 
s  nedostatkem vakcín. Proto centrum 
uvádí: „Provozní doba je každý den od 8 
do  15 hodin pro registraci a  případné 
dotazy. Očkování probíhá nepravidelně 
podle dodání vakcín, tedy v  různé pra-
covní dny od 8 do 20 hodin.“ Je nejen pro 
občany Dobřichovic, ale pro všechny, 
kteří si ho vyberou při registraci.

Do doby spuštění registrací pro šede-
sátníky byli očkováni hlavně učitelé, 
lidé nad 65 let, zdravotníci, pracovníci 
sociálních služeb, záchranných složek 
a někteří chroničtí pacienti. Bylo podá-
no více než 2,7 milionu dávek. Kompletní  

očkování mělo zhruba 925 tisíc lidí. 
Do konce dubna končí platnost kódů pro 

chronické pacienty, v  polovině května 
pro chronické pacienty s nižší prioritou.

Foto Petra Stehlíková

Úřad v Černošicích opět vede 
správní řízení s premiérem
Premiér Andrej Babiš čelí podezření 
ze spáchání přestupku proti zákonu 
o  střetu zájmů. Černošický městský 
úřad s ním opět zahájil správní řízení. 
Zákon má premiér porušovat tím, že 
ovládá média.

První podnět podala už v roce 2018 orga-
nizace Transparency International (TI). 
Černošický úřad je úřadem s rozšířenou 
působností pro Průhonice, kde premiér 
žije. V  září 2019 mu uložil pokutu 200 
tisíc korun. Středočeský krajský úřad 
ale přestupkové řízení pravomocně za-

stavil. Odvolání nebylo možné. Kritici 
tehdejší hejtmanku Jaroslavu Pokornou 
Jermanovou „obviňovali“ z  podjatosti, 
protože v kraji vládlo ANO. Dnes ho vede 
koalice v čele s Petrou Peckovou.

Letos v lednu se na černošickém úřadě 
objevil další podnět, který hovoří o tom, 
že Andrej Babiš stále ovládá média. Čer-
nošický úřad návrh prostudoval a posu-
nul ho dále.

Premiér střet zájmů popírá. Tvrdí, že 
vliv na skupinu Mafra ztratil po vložení 
Agrofertu do  svěřenských fondů, kam 
vydavatelství patří.

Berounka pokřtila 
soubor Lewitových 
přednášek
Na lávce profesora Karla Lewita v Dobři-
chovicích uspořádal Nadační fond Karla 
Lewita křest knížky Neurologické repe-
titorium nejen pro kurzy myoskeletální 
medicíny. Jedná se o soubor přepsaných 
profesorových přednášek. 

Role kmotry této cenné publikace, 
plné praktických informací pro fyziote-
rapeuty a lékaře, se ujala fyzioterapeut-
ka a profesorova dcera Clara Lewitová. 
Repetitorium symbolicky pokřtila vo-
dou z  Berounky a  popřála, aby přines-
lo světlo klinického života do  současné 
medicíny. “Publikaci podpořily i další dvě 
dcery, Jana Lewitová osobně svojí přítom-
ností na akci a na dálku z Francie Anita 
Lewit-Bentley,” doplnila Petra Nováková 
z nadačního fondu.

Video je k dispozici na webu idobnet.cz.
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S koly do Brd o víkendu pětkrát denně
Cyklobus do Brd už opět jezdí. Cyklisté se díky němu mohou pohodlně dostat 
na Hřebeny z Dobřichovic, od tamního nádraží. Jezdí v nepracovní dny na tra-
se Dobřichovice – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy – Kytín.

Výjezd z Dobřichovic je v 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30. Zpět z Kytína je-
dou spoje v 9:25, 11:25, 13:25 a 15:25. V provozu budou až do konce října. Na-
vazují na vlaky linky S7. Zastávka je umístěna na parkovišti vedle nádražní 
budovy. V cyklobusu je jízdní kolo přepravováno za 16 Kč, ve vlacích je nutné 
kolo odbavit dle tarifu železničního dopravce. Provoz linky je zajištěn mini-
busem s přívěsem pro přepravu 20 jízdních kol.
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V Letech hořel dřevěný odpad v kompostárně
U velkého požáru v kompostárně v Le-
tech zasahovaly 25. dubna čtyři jed-
notky hasičů. Hořel tam dřevěný od-
pad na ploše 40 x 25 metrů. Při požáru 
se nikdo nezranil a nebyla ani vyčísle-
na majetková škoda.

Na místo se ve tři čtvrtě na tři sjeli profe-
sionální hasiči z Řevnic a dobrovolní hasi-
či z  Letů, Dobřichovic a  Hlásné Třebaně. 
Ihned začali požár likvidovat a zároveň se 
snažili ochránit před plameny poblíž sto-
jící pracovní stroj. To se podařilo. Na mís-
to poté přijel majitel areálu a nakladačem 
pomohl rozhrabat hromadu hořícího od-
padu, kterou hasiči prolévali vodou. V šest 
hodin večer hasiči požár lokalizovali a ne-
chali jej kontrolovaně dohořet.

Kouř vycházející ze spáleniště byl 
podle hasičů zdravotně nezávadný. Foto Petra Stehlíková

Středočeský kraj vyhlásí historicky prv-
ní krajský dotační program systémově 
zacílený na podporu výstavby cyklistic-
ké infrastruktury. Finance z  něj budou 
čerpat obce, města i sdružení na rozvoj 
cyklotras.

Ve fondu bude k dispozici 18,5 milionu 
korun. Prioritně budou podpořeny stav-
by liniové cyklistické infrastruktury 
v koridorech dálkových páteřních cyklo-
tras, které budou spolufinancovány i z ji-

ných veřejných zdrojů. Mezi nimi je i cy-
klotrasa 3: Praha–Beroun–Plzeň. „Z kraje 
přicházejí dobré zprávy, jsem velmi rád, 
že cyklotrasa č. 3, která prochází územím 
regionu Dolní Berounky, je zařazena mezi 
klíčové trasy cyklistické infrastruktury 
Středočeského kraje,“ uvedl předseda 
svazku obcí Dolní Berounka a  místosta-
rosta Karlštejna Petr Weber.

První žádosti by mohli zájemci posílat 
v termínu od 10. 5. do 30. 7. 2021.

Hurá, Bardotka 
vyjela na koleje
V polovině dubna zazářily oči všem ces-
tovatelům milujícím koleje. Oblíbený 
vlak „CykloBrdy“ v  čele s  historickou 
lokomotivou Bardotkou vyjel na  první 
letošní jízdu.

Výlety si můžete plánovat každou so-
botu, neděli i ve svátek až do konce října.

Trasa vlaku CykloBrdy od  loňského 
roku vede z Prahy přes Beroun, Příbram 
a Březnici až do jihočeské Blatné. Z praž-
ského hlavního nádraží vyjíždí v 8:17 (zpět 
19:39), dále pokračuje: 8:30 Praha-Smí-
chov (zpět 19:27), 9:18 Beroun (zpět 18:46), 
9:33 Zdice (zpět 18:27), 9:42 Lochovice 
(zpět 18:15), 9:51 Jince (zpět 18:05), 10:09 
Příbram (zpět 17:52), 10:12 Příbram síd-
liště (zpět 17:45), 10:19 Milín (zpět 17:39), 
10:34 Březnice (zpět 17:26), 10:49 Bělčice 
(17:07 zpět), 11:03 Blatná (16:53 zpět).

Ve vlacích platí také tarif pražské inte-
grované dopravy. S  jednou jízdenkou je 
tak možné kombinovat vlak, návazné au-
tobusy i pražskou hromadnou dopravu.

V  samém závěru března záchranáři 
zasahovali u dvou vážných událostí.

Mezi Dobřichovicemi a  Karlíkem se 
30.  března zřítil malý vrtulník. Dva 
starší lidé na místě zemřeli. Stroj spadl 
na louku poblíž křížení ulic Polní a An-
glická před 14. hodinou. Dvoučlenné 
posádce už záchranáři nemohli pomoci. 

Byl povolán koroner, zasahovaly všech-
ny složky IZS. Následky nehody likvido-
vali hasiči.

Jen o den později se krátce po poledni 
zřítil muž ze skály Babka poblíž Řevnic, 
zasahovali hasiči i  zdravotníci. Událost 
se stala v Mníšecké ulici. Místo bylo špat-
ně přístupné, proto přijel i lezecký tým. 
Vážně zraněného předali záchranářům 
hasiči, kteří se dostali autem jen poblíž, 
zbytek cesty museli pěšky. „Zraněného 
jsme zafixovali do  takzvané transportní 
vany a přenesli k sanitce, kde byl předán 
zdravotníkům,“ popsala mluvčí středo-
českých hasičů Tereza Fliegerová. Muž 
utrpěl zlomeninu pánve, žeber a poranil 
si hlavu. Záchranná služba ho převezla 
do pražské nemocnice.

Foto Ropid

U Dobřichovic spadl vrtulník, 
u Řevnic se zřítil muž ze skály

Cyklotrasa Praha–Beroun podpořena

Foto ZZS SČK
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Nová základní škola v Letech roste před 
očima. Do  konce dubna probíhalo hla-
sování o jejím názvu. Hledá se ředitel či 
ředitelka. A nově se také budou moci lidé 
vyjádřit k tomu, jak si školu představují.

Beseda o  první letovské škole začne 
12. května v 19 hodin v nové budově ma-
teřské školy v  Karlštejnské ulici, nebo 
online. Vše podle vládních opatření. 

Aktuální informaci se dozvíte na webu 
obec-lety.cz.

Probírat se budou například základní 
pilíře školství v  Letech, struktura prv-
ního stupně od září 2022, školní jídelna 
od  ledna stejného roku (jak a  pro koho 
bude fungovat), organizace mateřské 
a základní školy, plán na druhý stupeň 
a tělocvičnu.

Začátek hrubé stavby letovské školy.

Jaká bude nová letovská škola?

Foto Petra Stehlíková

Ludus Musicus 
připravuje 
májový online 
koncert
Vokálně instrumentální soubor 
Ludus Musicus ukončí svou tří-
dílnou sérii online představení 
k  nejvýznamnějším svátkům 
církevního roku svatodušním 
koncertem. Premiéra bude na let-
nice, v neděli 23. května od 17:00 
na webu idobnet.cz/letnice.

Zaznějí májové skladby s  te-
matikou letnic, svaté Trojice či 
Božího těla. Vše uzavře oslava 
jara písní Vrby se nám zelenají ze 
závěru obřadu Králek v  úpravě 
Leoše Janáčka.

Tímto záznamem soubor za-
končí hlavní liturgické slavnos-
ti a  následuje čas putování až 
do příštího adventu.

PREMIÉRA
na iDOBNET.cz

Z a j í m avá  m zd a  a  f i re m n í  b e n e f i t y.  Z avo l e j te  n á m  n a  7 7 4  7 7 4  0 8 8

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

So: 9:00 – 16:00
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

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

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

F.L.Y. 24
9,5 kg

F.L.Y. 20 / 8,1 kg
vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč
SKLADEM na prodejně posledních 250 kol
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Sezona  
grilování začíná
Nejdůležitější je 
kvalitní maso 
a dobrá příprava

Foto shutterstock.com
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Grilování se v  posledních letech stalo 
velkou módou. Svědčí o tom spotřebitel-
ské průzkumy, které si nechávají zpraco-
vat velké řetězce. Vyplývá z nich, že ale-
spoň dvakrát do měsíce griluje osmdesát 
procent domácností, nejčastěji ty s dětmi 
do dvanácti let. 

V následujících řádcích jsme se poku-
sili odpovědět na tři, alespoň podle nás, 
nejdůležitější otázky. Tedy: na  čem gri-
lovat, co na  gril hodit a  jakou metodou 
jídlo připravit. 

Uhlí, plyn nebo elektřina
Gril může být na dřevěné uhlí či brikety, 
elektrický, plynový nebo také infragril. 
Každý z nich má svá pro a proti a při po-
řizování vždy záleží na tom, kde budete 
grilovat, jak velkorysý prostor si můžete 
dovolit a jestli jste zkušení, nebo spíš za-
čátečníci. Zkrátka, jak to s grilem umíte. 

Skuteční fajnšmekři nejspíš nedají 
dopustit na starou dobrou klasiku, tedy 
gril na  dřevěné uhlí. Jeho předností je 
relativně nízká pořizovací cena, kte-
rá se ale může vymstít při následném 
dokupování uhlí či briket, bez nichž si 
zkrátka nezagrilujete. Komplikací je 
i  to, že na  dřevěném uhlí si maso ope-
čete jen ve venkovních prostorách, ma-
jitelé balkonů a teras se sousedy v těsné 
blízkosti by na  něj měli zapomenout.  

Kouř stoupající z uhlí bývá pro leckoho 
velmi obtěžující. 

Počítat musíte i s delším časem. Trvá až 
dvacet minut, než se dřevěné uhlí nažha-
ví, u briket ještě o něco déle, na druhou 
stranu díky vysoké teplotě připravíte 
i  pokrmy, které u  jiného typu přístroje 
nejdou. Navíc je vše rychleji hotové. 

Další nepříjemností je odpad, který 
chtě nechtě musíte zlikvidovat, a  fakt, 
že dřevěné uhlí zkrátka více špiní. Při 
koupi si hlídejte, aby váš gril dispono-
val funkcemi Quick Start a  Quick Stop.  

Napomáhají snadnému zapálení a uhaše-
ní. Problém pro někoho je i obsluha, re-
spektive regulace teploty. Není tak snad-
ná a rychlá jako u plynu či elektřiny. 

Plynový gril nabízí větší komfort při 
přípravě jídla, je vhodný pro méně zku-
šené kuchaře, jelikož se mnohem snad-
něji reguluje teplota. Neuvolňuje štiplavý 
kouř, proto se hodí nejen na zahradu, ale 
třeba i  na  balkon či terasu. Nevýhodou 
je vyšší pořizovací cena (výhodou zase 
delší životnost), nutnost pravidelného 
doplňování propanbutanové lahve a ab-
sence chuti kouřového aroma. Totéž platí 
i o grilu elektrickém, k jehož kladům pa-
tří zejména menší rozměry, nižší pořizo-
vací cena a možnost využití v interiéru. 

Přímo či nepřímo
Grilovat lze přímou či nepřímou meto-
dou, a to u všech typů paliva. V prvním 
případě rozmístěte rozžhavené dřevě-
né uhlí po  celé ploše palivového roštu, 
u  plynu rozpalte hořáky na  maximum 
a jídlo grilujte přímo nad plameny. Ten-
to způsob je vhodný například pro kotle-
ty. Umístěte je nad zdroj žáru, zaklopte 
víko a  zhruba po  sedmi minutách oto-
čte. U elektrického grilu dejte regulátor 
na  maximum, tím nažhavíte spirálu 
a následně litinový rošt. Počkejte dvacet 
minut, než dosáhnete požadované teplo-
ty, a můžete vložit potraviny. 

Při nepřímé metodě postupujte přes-
ně naopak. U  dřevěného uhlí odsuňte 
žhavé uhlí na  stranu, u  plynu zapalte 
jen krajní hořáky. V  případě elektřiny 
je nutné použít grilovací nádoby, aby 
jídlo nebylo bezprostředně nad zdrojem 
žáru. Tento způsob lze přirovnat k hor-
kovzdušné troubě. Cokoliv, co uděláte 
horkým vzduchem, upravíte i  na  grilu 
nepřímou metodou.

Jaké je zlaté pravidlo grilování? Téměř vše, co  
hostům nabídnu, připravím na grilu. Pokud si dopředu 
vše dobře promyslíte a přichystáte, stanete se pánem 
situace a nic vás nemůže překvapit. Jste v centru  
dění, potraviny jen házíte na gril a servírujete.

2
 c

m
2
 c

m
2
 c

m
2
 c

m
2
 c

m

RARE

MEDIUM RARE

MEDIUM

MEDIUM WELL

WEL

Doba přípravy steaků

3 minuty z každé
strany (50–55 °C)

4½ minuty z každé
strany (55–57 °C)

5 minut z každé
strany (60–65 °C)

6 minut z každé
strany (68–74 °C)

10 minut z každé
strany (77+ °C)

Foto shutterstock.com
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Třebaňské oleje
WWW.VPRESU.CZ

Nejlepší
na gril?

HOŘČIČNÝ OLEJ!

Vítova 8, Dobřichovice 
 722 615 032 
www.vinoalahudky.cz

Dobroty 
na grilování
NORIMBERSKÉ KLOBÁSKY
GRILOVACÍ PÁRKY SE SÝREM
MASO OD HOLOVSKÝCH
KUKUŘICE, CUKETA, SÝRY NA GRIL

in
zerce

Maso stále vede
Grilovat lze sice cokoli, ale maso a  vý-
robky z něj stále vyhrávají. Nejdůležitěj-
ší a možná i nejtěžší je hned první krok, 
tedy správný výběr masa. Nikdy ho neku-
pujte v supermarketech, ale poohlédněte 
se po dobrém řezníkovi. Mít svého řezní-
ka patří v dnešní době téměř k bontonu. 
Vědět byste měli, odkud maso pochází 
a  za  jakých podmínek a  za  jak dlouho 
se k řezníkovi dostalo. Od věci není ani 
znát, čím bylo zvíře krmeno. Jedině tak 
máte jistotu, že připravíte skutečnou po-
choutku s minimem přídatných látek. 

Za klasiku v grilování jsou považová-
na vepřová žebírka. Při jejich nákupu 
si pohlídejte, aby kost byla dostatečně 
obalená z  obou stran a  nebyla vidět. 
Maso nakrájejte na  přiměřené kousky 
a pusťte se do přípravy marinády z řím-
ského kmínu, mleté papriky, cukru, 
soli, pepře, sušeného česneku, celerové 
soli, rozmačkejte a  přidejte pár zrnek 
růžového pepře, hořčičné semínko, vše 
dobře smíchejte a žebro do směsi z obou 
stran obtiskněte. Poté nechejte čtyři až 
osm hodin odpočívat v  lednici, občas 
promíchejte a otočte, aby se chutě dobře 
propojily. Přikrytá žebra hodinu grilujte 
na vyhořelém uhlí.

S nakládáním či dochucováním masa 
leckteří milovníci grilování zásadně ne-
souhlasí. Tvrdí, že pokud koupíte sku-
tečně kvalitní surovinu, vůbec ji naklá-
dat nemusíte. Jen na závěr je dobré potřít 
hotový pokrm dresinkem vytvořeným 
z bylinek.

Pro milovníky větších sešlostí je grilo-
vání ideální způsob, jak hosty nakrmit, 
chuťově uspokojit, přitom se neuštvat 
a nebýt po celý čas izolován v kuchyni. 
Zcela zásadní je ovšem promyslet, co bu-
dete dělat, a vše si dobře připravit. Zása-
da je, téměř vše, co nabídnu, připravím 
na grilu. 

V první řadě je dobré vědět, jací stráv-
níci přijdou. Může se sejít deset lidí 
a kaž dý má rád něco jiného, což by hos-
titele nemělo zaskočit. Někdo bude chtít 
špízy, jiný kuřecí, další hovězí plátky 
či pořádný steak na  kosti, všem může-
te vyhovět. Pomůžete si tím, že koupíte 
menší kousky a dobře je nařežete. Pokud 
si chcete grilování usnadnit a zbavit se 
strachu, že nepoznáte, kdy je maso hoto-
vé, investujte do  teplotní sondy, kterou 
lze v  jednodušší va riantě pořídit za  ně-
kolik stokorun. 

Hovězí rozhodně vyzrálé
Na  hovězí steaky se nejlépe hodí chuck 
roll, tedy krk, neboli volné pokračová-
ní vysokého roštěnce s názvem rib eye. 
Neprohloupíte, ani když koupíte sirloin 
(nízký roštěnec), dále tomahawk, jméno 
má díky svému vzhledu, či T bone steak. 
Působí to jako divné názvy, ale v dobrém 
řeznictví budou vždy vědět, o co jde. 

Na steak použijte vyzrálé maso. Podle 
stupně vyzrálosti pak volte délku a tep-
lotu grilování. Aby bylo maso dostateč-
ně vyzrálé, musí mít čas alespoň jedna-
dvacet dní. Tzv. vystařit hovězí můžete 
i doma, samozřejmě za předpokladu, že 
k  tomu máte vhodné podmínky. Za  su-
ché zrání se považuje metoda, kdy kus 
dobrého hovězího zabaleného do  peči-
cího papíru uložíte na  místo s  teplotou 
mezi pěti až osmi stupni. 

Mokré zrání probíhá ve  vakuu při 
doporučené teplotě. Pro suché zrání je 

dobré pořídit si speciální lednici vyba-
venou solnou deskou, která hubí mikro-
by a bakterie. 

Nic nezkazíte, pokud zvolíte dobrou 
hovězí svíčkovou. Maso by nemělo být 
příliš ploché. Plátek vysoký kolem dvou 
centimetrů obalte slaninou a  ovažte 
provázkem. Nejprve zprudka opečte při 
teplotě 235 až 255 stupňů. Poté zabalte 

Foto shutterstock.com
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Úprava masa 
uzením v komíně 
se stává vážným 
konkurentem 
populárního 
grilování a těší se 
stále větší oblibě.

Uzení v domácích udírnách  
je časově náročnější než  
grilování, ale celkový výsledek  
to několikanásobně vynahradí.

„JE TO NAŠE  
VOŇAVÁ VÁŠEŇ“
Pohled do udírny je podle mnohých 
nejlepším obrázkem.

Uzené speciality
přímo z naší udírny

• teplý uzený bůček
• šťavnatá uzená krkovička
• domácí uzený špek
• vepřová žebírka
• klobásky

www.starabarka.cz
info@starabarka.cz
tel.: +420 737 804 599
Pražská 467, Lety
Sledujte nás na Facebooku

Není nad pořádný kus 
voňavého a křehkého masa 
z domácí udírny

in
zerce

do  alobalu a  nechejte dojít u  kraje gri-
lu. Jakmile sondou zjistíte, že má uvnitř 
teplotu minimálně 52  stupňů, je hoto-
vé. Otevřete alobal, potřete hrubou solí 
a pepřem a servírujte i s výpekem. Jako 
přílohu zvolte grilovanou zeleninu, kte-
rou připravíte vedle v  malé pánvičce, 
nebo fazolky.

Milovníci zdravé výživy, kteří si neli-
bují v příliš opečeném mase, by si měli 
pořídit ocelové pánve. Jednu na  maso, 
druhou na  zeleninu. Na  ni se dokonce 
prodávají speciální pánve s  drobnými 
otvory po stranách. Fantazii se zkrátka 
meze nekladou.

Ryby sladkovodní i mořské
V našich podmínkách se na gril ideál ně 
hodí pstruh, ale vyhněte se těm v super-
marketech. V okolí je několik velmi dob-
rých rybáren, kde vám pstruha vyloví 
přímo z vody a následně očistí, takže ho 
můžete šoupnout rovnou na gril. Do roz-
řízlého břicha vložte na  dochucení cit-
ron, petrželku, cibulku a  opékejte čtyři 
minuty po každé straně. Přidejte čerstvý 
salát nebo bramborové dolárky. Brambo-
ry ve slupce nakrájejte na plátky a griluj-
te na pečicím papíru. Hodí se i řecký salát 
nebo tzatziki, receptů je plný internet. 

Výborný je i candát. Připravte ho buď 
klasicky, nebo obaleného ve  slanině. Je 
to dietní ryba, má svou chuť, slaninou 
mu přidáte šťávu. 

Štiku nejprve vyfiletujte, proložte 
čerst vým špekem, ochuťte bylinkami 
a  kouskem oregana. Po  upečení hned 
servírujte. Paradoxně složitější je kapr, 
s jehož grilováním by kuchař už měl mít 
přece jen nějaké zkušenosti. Nejlepší je 
buď obalený, nebo nakrájený jako hra-
nolky, v  obou případech se neobejdete 
bez pánve.

Rybu lze připravit i v tzv. papilotě, kdy 
k  ní v  pečicím papíru přidáte zeleninu 
a grilujete buď v alobalu, nebo na aloba-
lové misce. 

Problém není naštěstí ani s mořskými 
rybami. Z těch nejdostupnějších a vhod-
ných na  gril jmenujme alespoň tuňáka 
a  mečouna. K  tuňákovi nabídněte ja-
koukoliv zeleninu restovanou na másle, 
mečoun je vynikající třeba s  italským 
rizotem nebo pastou. Opět nic nezkazí-
te bylinkami, česnekem, solí, do  výpe-
ku vymačkejte citron, získáte tak skvě-
lou citronovou šťávu. Další možností je 
nalít do výpeku bílé víno, nechat přejít 
varem, aby se odpařil alkohol, kápnout 
trochu citronu, přidat máslo, zalít sme-
tanou a máte omáčku, kterou přeléváte 
veškeré bílé maso.
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PRODEJ RYB
Sádky Lahovice

sortiment živých ryb, chlazené ryby, 
mražené ryby, uzené ryby, zvěřina

 606 897 848
K sádkám 160, Praha 5 – Lahovice

www.sadkylahovice.cz

MMX PIVO S SEBOU
V sudech a lahvích různých objemů. 
Vždy k dispozici 4 druhy piva. 
Prvotřídní kvalita a chuť.

 774 282 256 | 257 711 296

 Dobřichovická, Lety mmxpivo.com

Lahůdky 
Řevnice

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

DOMÁCÍ BUŘTY 
A KABANOS 

100% masa

DOMÁCÍ ŠUNKA  
dušená a od kosti

KOLÁČE od Pecků

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

 773 988 989
Velkotržnice Lipence - hala č.10
K Radotínu 492, 156 00, Praha 5

instagram.com/sklizeno

facebook.com/sklizeno

sklizeno.cz

Dobřichovice, ul. 5. května 269

pocitivá masa prvotřídní kvality

čerstvou i nakládanou zeleninu

omáčky a dipy

koření na všechno

lahodná vína

řemeslná piva

U nás pořídíte všechno,
co k pořádné grilovačce
patří

SEZONA SE BLÍŽÍ!
�ilovací 

Děláme život chutnější
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sklizeno-dobrichovice-inzerce-190x132.pdf   1   16.04.2021   21:10
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Pozor na kuřecí prsa
Pokud jsme se bavili o tom, že na gril by 
se nemělo používat maso ze supermar-
ketu, o  kuřecích prsou to platí dvojná-
sob. Nedostanete-li se ke  kuřatům z  fa-
rem, krmeným kukuřicí, dejte raději 
přednost paličkám, a  to vykostěným 
nebo vcelku, křidélkům, zadním steh-
nům, k  nimž uděláte třeba nádivku. 
Výhodou stehenních řízků je více tuku, 
nespečou se jako prsa, která pak bývají 
suchá. Když už prsa, tak v alobalu oba-
lená ve slanině, jež jim dodá šťávu, nebo 
jako kapsu, stačí niva a slanina.

Halloumi i hermelín
Ze sýrů se na gril ideálně hodí halloumi, 
polotvrdý sýr z  ovčího a  kozího mléka, 
svou konzistencí připomíná mozzarellu 
nebo jadel. Bývá slanější a  nejčastěji 
ochucený mátou. Velmi oblíbený je také 
hermelín. Sýry je nutné grilovat výhrad-
ně v  alobalu nebo alobalové misce. Do-
dat lze různé dresinky: chilli, bylinkový 
z petržele, oregana, rajčat, nebo kupte už 
hotovou bylinkovou omáčku chimichurri  
(čimičuri), původem z  Jižní Ameriky, vy-
robenou z hladkolisté petržele, čerstvého 
oregana, česneku, rostlinného oleje a octa.

Jednoduchá pro domácí přípravu je 
pomazánka guacamole (dohromady 
smícháte 3 ks zralého avokáda, 1 čerst-
vou papričku jalapeňo, 1/2 hrnku na-
jemno nakrájené červené cibule, 1 až 
2 lžíce čerstvě vymačkané limetkové 
šťávy, 1/3  hrnku koriandru, 1/2 lžičky 
soli, 1/4 lžičky mletého římského kmínu, 
1 najemno nakrájené rajče bez semínek). 

Sladká tečka na závěr
Na grilu lze připravit i  sladkou tečku. 
Hodí se grilovaný banán, přidejte další 
čerstvé ovoce podle momentální sezony 
a vše ozdobte šlehačkou nebo přelijte me-
dem či karamelem. Další variantou je gri-
lovaný ananas pokapaný alkoholem a pro 
efekt zapálený. Děti potěšíte grilovanou 
zmrzlinou obalenou v  cornflakes s  oříš-
ky. Zmrzlinu je třeba přemrazit, obalit 
v rozšlehaném vejci se skořicí a cukrem 
a  znovu v  cornflakes. Poté na  hodinu 
zmrazit a na gril. 

Na závěr ještě pár slov o tom, čím skvě-
lé chutě zapít. V dolním Poberouní je ně-
kolik pivovarů nabízejících pivo vlastní 
produkce. Jsou to například Pivovar Řev-
nice, Minipivovar Zadní Třebaň nebo 
MMX Pivotel v  Letech u  Dobřichovic. 
„V  nabídce máme vždy čtyři druhy piva, 
které si zákazník může odnést s  sebou 
v  sudech (půjčujeme i  výčepní zařízení) 
nebo v  lahvích různých objemů. Piva na-
bízíme světlá, polotmavá i tmavá. Vybere 
si opravdu každý,“ láká na piva MMX ma-
jitel pivotelu Robert Chládek.

Sládka, který má svou práci rád, na-
jdete i v Pivovaru Řevnice. Roman Řezáč 
si malý pivovar pochvaluje. Rád totiž 
s  chutěmi experimentuje a  stále zkouší 
nové speciály. Tvrdí, že zejména mladí 
milovníci piva nové chutě vyhledávají. 
Malé pivovary podle jeho slov obecně 
určují chuťové trendy. Některé se uchytí 
jen krátkodobě, jiné se upravují a  ladí. 
Před patnácti lety by málokoho oslo-
vila například ovocná piva a  dnes jsou 
zejména v  létě vyhledávanými nápoji. 
A nejde jen o citrusové příchutě, ale o ce-
lou škálu ovocných chutí. 

Ke  grilování se podle něj hodí lehká 
nízkostupňová piva. Nikdo se přece ne-
chce opít po  prvním půllitru. Grilová-
ní většinou probíhá za  hezkého počasí, 
tedy za vyšších teplot, které samy o sobě 
alkoholu příliš nepřejí. 

Jaká piva tedy v Řevnicích hledat? Kro-
mě základní nabídky, kterou tvoří Řevnic-
ká 10° a  12°, což jsou spodně kvašené le-
žáky, si odsud můžete odnést i „ejly“, tedy 
devítistupňová svrchně kvašená piva, ale 
i zajímavé osm- až devítistupňové speciá-
ly. Pro letošní sezonu sládek chystá piva 
belgická, ale i polské Grodziskie.

Z tuzemské chmelové produkce by le-
tos chtěl vyzkoušel Uran, chmel s výraz-
ným kořenitým aroma, a Saturn s Mimo-
sou, oba s ovocným a citrusovým aroma. 
Zkrátka do Řevnic se vyplatí zajet, vybe-
re si každý. Mirka Paloncy

ČERNOŠICE VRÁŽ
 náměstí Centrum Vráž
 sobota 8. a 22. května  8–12 hod.
 TRHYCENTRUMVRAZ

DOBŘICHOVICE
 Křižovnické nám. 1, u zámku pod lípou
 sobota 1., 15. a 29. května  8–12 hod
 DOBRICHOVICKETRHY.CZ

MOKROPSY
 před nádražím
 sobota 8. a 22. května  8–12 hod.
 FARMARSKETRHYMOKROPSY

ŘEVNICE
 Palackého náměstí
 sobota 15. května  9–14 hod
 REVNICKETRHY

Farma Homolka
(mléko a mléčné výrobky)

 FARMAHOMOLKA.CZ   Běleč, Liteň

Farma Klínec
(mléko a mléčné výrobky)
FARMAKLINEC.CZ  Klínec

Farma Chodouň
(mléko a mléčné výrobky, chléb)

 FARMASTEHLIK.CZ  Chodouň

Farma Svinaře
(vejce, drůbež)

 FARMA SVINAŘE  Svinaře

Farma Trněný Újezd
(skot, prasata, drůbež)

 HOLOVSKY.EU  Trněný Újezd

Velkostatek Tetín
(hovězí maso, zvěřina)

 VELKOSTATEKTETIN.CZ  Tetín

Vaše farma
(masné výrobky)

 VASE-FARMA.CZ  Černošice

Farma Kopanina
(skot, prasata, drůbež)

 FARMAKOPANINA.CZ  Z. Kopanina

Třebaňské oleje
(oleje)

 VPRESU.CZ  Zadní Třebaň

Kde najdete farmy?

V květnu už nakoupíte na trzích

Foto shutterstock.com
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Filmový obor si vybral také pro své 
další studijní roky. Vloni úspěšně 
odmaturoval na Střední průmyslové 
škole sdělovací techniky v Panské ulici 
v Praze a ve studiu filmu pokračuje 
i na vysoké škole.

Petře, zastihli jsme tě v Písku, kde 
se vzděláváš na Filmové akademii 
Miroslava Ondříčka. Ve kterém jsi 
ročníku a jaký je tvůj obor?
Studuji první ročník oboru kamera.

Jak v této době funguje výuka? 
Můžete vůbec něco dělat?
Nemůžeme. Film se jednoduše na dál-
ku studovat nedá. Ve škole se profesoři 
snaží, ale nikdy to nebude stejné jako 
během prezenční výuky.

Bylo těžké se na takovou  
školu dostat?
Upřímně ani moc ne.

Jak to? Jakým způsobem  
vlastně probíhaly přijímačky?
Kvůli pandemické situaci jsme měli při-
jímací řízení online. Takže jsem si svůj 
přijímací pohovor odvyprávěl z postele.

Bylo výhodou, že už jsi studoval film 
na střední škole?

Určitě mi to pomohlo. Minimálně jsem 
si díky této zkušenosti jistý, že bych se 
jednou chtěl filmem živit.

Co tě na filmování nejvíc baví?
Nechci říct vyprávění příběhů, protože 
to říká každý, ale asi je to tak.

A co je na tomto oboru nejtěžší? 
Asi najít tým, kde všichni chápou scé-
nář podobně a pracují na stejném sním-
ku. Dříve se občas stalo, že například 
režisér měl ve výsledku jinou představu 
než kameraman. Nyní už ale pracuji 
se skvělými lidmi, navzájem si věříme 
a spolupráce funguje. Neměnil bych.

Lze vůbec ještě natočit něco nového? 
Připadá mi, že všechno už tu bylo…
Říká se, že všechny příběhy už byly řeče-
ny. Ale na druhou stranu, lidé se posou-
vají dál a s novou dobou lze ve filmech 
hledat nové významy. Takže si myslím, 
že je určitě možné natočit nové věci.

Dá se říct, že se vlastně zabýváš svým 
dlouholetým koníčkem? V kolika 
letech jsi začal s natáčením?
K natáčení jsem se dostal přes fotografii. 
Chodil jsem do řevnické základní umě-
lecké školy na hodiny fotografie pod 
vedením Jiřího Milfaita. Skrze foťák 

jsem se posunul k videu. To mi bylo asi 
třináct let. Pokračoval jsem na filmovou 
tvorbu, tu nás na zušce učila Kateřina 
Krutská.

Jak vzpomínáš na svůj  
úplně první film?
Jako svůj první beru film Vítěz. Měl 
premiéru v září minulého roku v řev-
nickém kině. A vzpomínám na to hezky. 
Sestavili jsme štáb, s nímž natáčím 
dodnes, a byl to můj první větší projekt, 
který jsem si sám psal, točil i režíroval.

Vím, že jsi na řevnické základní škole 
natáčel také snímek k výročí sta let 
Lesního divadla v Řevnicích. 
Co bys o něm řekl? 
Pracovali jsme na něm právě s kamará-
dy z filmové tvorby v Základní umělec-
ké škole Řevnice, ale upřímně si to moc 
nepamatuji. Byly to začátky a určitě 
i z této zkušenosti vycházím dodnes.

Dívala jsem se na tvůj YouTube kanál, 
máš tam hodně videí. Jaká témata 
točíš nejradši?
Nejraději natáčím krátké snímky, nad 
nimiž musí divák přemýšlet. Film je pro 
mě umění jako každé jiné a baví mě hrát 
si se symboly a přibližovat děj společně 
myšlenkou zejména pomocí metafor.  

Oceněný 
Petr Vaněk: 
Jednou bych 
se chtěl 
filmem živit
Není právě obvyklé, že děti v patnácti letech vědí, co by chtěly 
v budoucnu dělat a kam se přihlásit na střední školu. Dvacetiletý 
Petr Vaněk ze Zadní Třebaně se o fotografování a film zajímal už 
na základní škole, kdy natáčel videa a začal je umísťovat na svůj 
YouTube kanál. Nyní už se svými snímky získává první úspěchy.
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	 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

PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

TĚŠÍME SE  NA VÁS

• účetnictví a daňová evidence
• mzdové účetnictví a personalistika
• účetní a daňové poradenství
• daňová přiznání
• auditorské služby
• likvidace společnosti
• ekonomické poradenství
• zastupování na úřadech

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

s rámečkem bez spadu

lukkaro s. r. o. 
Anežky České 1119, 252 29 Dobřichovice | 739 039 551 | 734 300 274 | hanak@lukkaro.cz | www.ucetnictvi-lukkaro.cz

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14–18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–11:30

Mou velkou inspirací je například film 
Loni v Marienbadu režiséra Alaina 
Resnaise. Děj nemusí vždy probíhat 
kontinuálně a lhát divákovi či zavádět 
ho do slepých uliček je věc, se kterou 
se snažím pracovat v každém projektu.

Máš tam také videa o CineTube. 
Popsal bys nám, o co jde?
Každý někde začínal a já jsem si jako 
mladší dítě pro své začátky vybral 
platformu YouTube. Nikdy jsem 
nechtěl být youtuberem v tradičním 
slova smyslu. Dříve jsem se snažil 
na YouTube natáčet krátké filmy, ale to 
mi bylo čtrnáct let, teď se tomu zpětně 
spíše směju.

Vlastně ani nevím, zda CineTube 
stále funguje. Odnesl jsem si z této akce 
několik přátelství, ale jsem rád, že jsem 
nezůstal stát na jednom místě. Udělal 
jsem za tímto obdobím tlustou čáru 
a posunul jsem se zase někam dál.

Našla jsem také tvé webové stránky 
seeya.cz. Co je to za projekt?
Nejde úplně o webové stránky. S ka-

marádem Šimonem Šebkem jsme 
kdysi založili kreativní studio Seeya. 
Oba nás totiž baví vytvářet kreativní 
obsah a spojovat lidi. Společně s týmem 
natáčíme videoklipy, reklamy, módní 
přehlídky či obsah pro firmy na sociál-
ní sítě.

Co by sis přál někdy natočit?
Když chci něco natočit, tak to většinou 
natočím. Aktuálně mám připravené 
dva scénáře krátkých filmů, ale zatím 

sháním peníze. O tomto projektu asi 
nebudu zatím mluvit, vše je teprve 
na začátku.

Jaké ceny jsi za své filmy získal?
Za Vítěze jsme dostali ocenění za ka-
meru v Pražském filmovém kufru 
(soutěž mladých filmařů, pozn. red.). 
Což mě těší, jelikož v budoucnu se 
vidím spíše na pozici kameramana. 

S týmem jsme se nedávno zúčast-
nili filmového festivalu 48 hour 
film project. Úkolem bylo vymyslet, 
natočit, zpracovat a odeslat film 
na zadané téma během 48 hodin. Byli 

jsme na prvním místě mezi studenty 
a v hlavní kategorii profesionálů jsme 
skončili na 2. místě. Natáčení byla 
obrovská zkušenost, velká míra stresu 
a kofeinu v krvi. Máme v plánu určitě to 
někdy zopakovat.

Fotografování se věnuješ pořád?
Věnuji, i když méně, než bych chtěl. Jed-
noduše není moc čas. Ale fotografie mě 
stále baví a neplánuji s tím skončit.
 Lucie Hochmalová

in
zerce

Foto archiv Petra Vaňka
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Opustil nás pan profesor Šaroun, klavíris-
ta, hudební skladatel, aranžér a  korepe-
titor, ale hlavně úžasný a krásný člověk. 
Skromný, pokorný, laskavý, neuvěřitelně 
vstřícný, profesně považovaný za  jedno-
ho z nejlepších korepetitorů své doby. 

Byl dlouholetým pedagogem Hudební 
fakulty AMU, přes 36 let působil v  or-
chestru České filharmonie, spolupraco-
val s  našimi i  se světovými dirigenty. 
Jako korepetitor vystupoval s  řadou 
instrumentalistů a  pěvců včetně Dag-
mar Peckové či Bernardy Fink, Renée 
Fleming si ho vyžádala pro nácvik díla 
Antonína Dvořáka. Pan profesor byl 
mimo jiné pravidelným korepetitorem 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech. Spolupra-

coval ovšem také s místními neprofesio-
nálními hudebními tělesy, nikdy nikoho 
neodmítl a se svým citlivým přístupem 
stál u zrodu spousty mladých talentů. 

Pro Dobřichovice měl pan profesor 
Šaroun nesmírný kulturní přínos: ne-
jenže po téměř 30 let zde pořádal klasic-
ké koncerty, ale také zprostředkovával 
zajímavé besedy a  setkání. Naposledy 
s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. 

Narodil se v Dobrušce, ale v Dobřicho-
vicích vyrůstal a měl k nim vřelý vztah. 
Jako by „dobro“ v  názvech nejdůležitěj-
ších míst jeho života určovalo i  jeho ži-
votní přístup. Miloval lidi, umění, vědu 
i  přírodu. V  místním včelařském spolku 
působil přes 40 let. Dobřichovice na svého 
pana profesora Šarouna nezapomenou, 

klasické koncerty budou na  jeho počest 
pokračovat a  hudební memoriál ponese 
jeho jméno.

Ostatně pan profesor má svůj odkaz 
v celém vesmíru. Jeho dcera, astronom-
ka Lenka Kotková, už v roce 1995 nazva-
la jménem Šaroun planetku objevenou 
v ondřejovské hvězdárně. (lk)

Dne 25. března 2021 zasáhla srdce nás, sousedů 
v Dobřichovicích, ale i hudebního světa daleko 
přesahujícího náš region smutná zpráva.

Vzpomínka na pana profesora 
Jaroslava Šarouna (1943–2021)

Jak na něj vzpomínají
Mgr. Oldřiška Richter Musilová, 
zpěvačka a pedagožka:
Jarouška jsem znala od svých 
studentských let. Obdivovala jsem 
ho jako vynikajícího muzikanta 
s obrovskou energií, který svým 
nadšením dokázal všechny 
strhnout. Jako korepetitor měl 
jasnou interpretační představu 
a vysoké nároky, vždy vyžadoval co 
nejlepší detailní přípravu na každý 
koncert. Jeho intonační korekce 
byly pověstné. Velmi mne ovlivnil 
nejen jako interpreta při společných 
vystoupeních, ale i jako pedagoga. 
S mými dětmi ze ZUŠ jsme společně 
nastudovali jeho cyklus písní 
Na hlubině, které pak koncertně 
zazněly jak v Dobřichovicích, tak 
v Praze v rámci koncertu Umělecké 
besedy. Děti byly z pana profesora 
nadšené a definitivně si je získal, 
když jim všem dal za odměnu med. 
Jaroušek mi bude moc chybět. Byl to 
člověk, na kterého se nezapomíná.

Dagmar Pecková, zpěvačka:
Pana Jaroslava Šarouna jsem poznala 
asi v roce 1984 nebo 1985. Už si to 
přesně nepamatuji. Intenzivně jsme 
pak začali spolupracovat na přípravě 
pěvecké soutěže Pražské jaro 1986. 
To už jsem se poznala i se sólistkou 
ND v Praze, paní Antonií Denygrovou. 
Spolu s Jaroslavem jsme docházeli 
do jejího bytu a pracovali několik 
hodin v kuse. Spolupráce nebyla 
přerušena ani v době, kdy jsem 
byla přijata do operního studia 
Semperovy opery v Drážďanech. 
Jaroslav byl absolutní sluchař 
a nepustil mi jediný falešný tón. To 
byla veliká devíza pro mou kariéru. 
Zpívat absolutně čistě. Jeho den 
byl dlouhý, za 24 hodin toho stihl 
nepředstavitelně mnoho a ještě se 
mnou zcela nezištně studoval hodiny 
a hodiny nový repertoár. A mohu 
říct, že co jsem se naučila u něj, mi 
vystačilo na celý život. Strašně rychle 
ten čas letí. Člověk má vždycky něco 
důležitého na práci… Ani rozloučit se 
a poděkovat jsem nestihla.

Kristina Vlasta Archer,  
studentka zpěvu na Královské 
konzervatoři v Haagu:
Jaroslav Šaroun byl můj velmi blízký 
člověk a jeden z nejmoudřejších 
a nejobdivuhodnějších lidí, které 
jsem v životě potkala. Poznala jsem 
ho jako korepetitora na Hudebním 
gymnáziu. Pan profesor byl nesmírně 
talentovaný klavírista a skladatel, 
ale zároveň tak skromný člověk. 
Zažili jsme spolu mnoho krásných 
koncertů a zkoušek a jsem vděčná 
za každou chví li, již jsem s ním mohla 
trávit. Také byl jedním z mála lidí, 
kteří mi plně věřili a podporovali mou 
hudební a pěveckou kariéru. Myslím, 
že mu nikdy nemohu oplatit všechny 
zkušenosti a zážitky, které vnesl 
do mého života. Odpočívejte v pokoji, 
pane profesore.

Vzpomínky dalších spolupracovníků 
na pana profesora Šarouna najdete 
na webu iDOBNET.cz v rubrice  
Zajímaví lidé.
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Černošice, Lety nebo Karlštejn se za-
pojily do  projektu nazvaného Na  vi-
děnou! připraveného 
symfonickým tělesem 
Police Symphony Or-
chestra. Cílem je oživit 
výlepové plochy speci-
álními plakáty, které 
díky své interaktivní 
složce mohou přenést 
vlastníka chytrého te-
lefonu do  koncertních 
sálů.

Série obsahuje devět 
koncertů a  jeden vzkaz. „Pod každým 

z nich se skrývá jiná skladba z koncertů 
Police Symphony Orchestra. Většina mo-

bilních zařízení je umí 
intuitivně načíst, stačí 
mít k  dispozici mobilní 
data,“ vysvětluje záměr 
zakladatelka orchestru 
Petra Soukupová. „Po-
kud kód načtete, uvidíte 
z  velké části koncertní 
provedení skladeb, jež 
má orchestr takzvaně 
v  šuplíku.“ Aktuálně se 
připojilo 186 obcí a měst 

napříč celou Českou republikou.

Koncem letošního ledna se členové 
souboru začali scházet alespoň online 
nad Trnkovou Zahradou. „K  této knížce 
mám velice vřelý vztah odmalička, táta 
mi ji četl vždy, když jsem byla nemocná,“ 
vzpomíná vedoucí souboru Lucie Kuku-
lová. Měla v plánu, že natočí pár kapitol 
přes Zoom, pouze jako dramatické čtení. 
„Domluvila jsem se s osvědčenými Kluky 
v  akci (syn František a  Dušan Navařík), 
že do  představení vymyslí hudbu se za-
pojením dětí, spousta z nich totiž na něco 
hraje.“

Zkoušení Zahrady se podle ní rozjelo 
s  velkým nadšením. „Pro mne to byla 
škola trpělivosti. Vzdala jsem myšlenku 
online nahrávání a  rozhodla jsem se, že 
počkáme, až to pustí, a zahrajeme na jaře 
venku naživo. Pesimismus ale rostl s při-
bývajícími případy covidu i  nařízeními 
vlády.“

Pak vše vyřešila náhoda. „Někdy za-
čátkem března dostala moje dcera malý 
kšeftík z České televize, dabing ve studiu, 
v  němž shodou okolností pracují Lukáš 
Marval a Honza Martínek (oba z Notiček), 

kteří samozřejmě Kukadýlko znají. Ptali 
se, co zrovna děláme. Stěžovala jsem si, 
jaká je to frustrace. Bylo mi řečeno, že di-
vadlo se bez diváků smí natáčet, a pokud 
bude zaštítěno profesionální produkcí 
a  všichni budou předem testovaní, není 
na  tom nic nelegálního. Pookřála jsem! 
Navíc naše divadlo není kroužek při škole 
ani při ZUŠ,“ dodává Lucie Kukulová.

A  tak soubor začal intenzivněji zkou-
šet online a  děti dostaly noty. Pánové 
zkomponovali půvabnou scénickou hud-
bu, s níž pomohli rodiče-hudebníci, her-
ci byli rozděleni do menších skupin, aby 
se jich nesetkalo moc najednou. Pak se 
potkali v Praze v Galerii Podkroví, kde 
vzniklo improvizované natáčecí studio. 
„Stěny galerie jsem vyzdobila obrázky Za-

hrady z  překrásného kalendáře. Dostali 
jsme jich spoustu zdarma ze Studia Trn-
ka, nakladatelství zaměřeného na dílo Ji-
řího Trnky a  jeho dcery Kláry. Náhodou 
se totiž dozvěděli, že Zahradu chystáme, 
a  sami se ozvali. Náhodou. Však všichni 
víme, jak je to s náhodami…“

Natáčení probíhalo v pohodové atmo-
sféře, o  přestávkách se děti vyběhaly 
v zahradě a celý víkend byl oázou radosti 
a štěstí. „Je tak moc znát, jak dětem chyběl 
vzájemný kontakt, jak byly šťastné, že mo-
hou společně tvořit naživo. Měli jsme se 
tak báječně! A  je vlastně strašidelné, jak 
něco takhle ‚normálního‘ se stalo téměř 
poloilegální vzácností. Jsem moc zvědavá 
na výsledek a doufám, že ho brzy budeme 
moci představit,“ věří Lucie Kukulová.

Dětský divadelní soubor 
Kukadýlko z Dobřichovic 
oslaví letos na podzim 
deset let svého trvání.  
Místo příprav a vystou-
pení však mohl celý rok 
prakticky škrtnout.

Kukadýlko připravuje Trnkovu Zahradu

Na viděnou! První akce udělá 
radost dětem
Na  zámku v  Dobřichovicích se 
na  9.  května chystá první letošní 
akce pro dětské diváky. Půjde o hu-
dební představení Chytej ušima di-
vadla 100 opic. Začne v 15 hodin.

Hudební skupina vystoupí s  texty 
pro děti, zakomponovanými do lout-
kového příběhu skřítka, jenž se vy-
dal na  cestu do  světa. Tam potkává 
přátele a  zažívá s  nimi dobrodruž-
ství, která jsou obsahem textů písní. 
Divadlo je vhodné pro děti od pěti let.

Foto Tomáš Bederka

od 17. 5. video na  iDOBNET.cz
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Opravy notebooků, mobilů, správa 
a servis počítačových a wifi sítí, záchra-
na dat z  disku, prodej počítačů a  další 
techniky, zabezpečení domu – s tím i dal-
šími službami vám může pomoci společ-
nost Metronomy CZ, s. r. o. Sídlí v Řevni-
cích, ale působí od Prahy až po Beroun. 
Osobně i  na  dálku. Více nám prozradil 
spolumajitel firmy pan Pavel Kubrycht.

Kdo se na vás může obrátit?  
Firma, nebo jednotlivec?
Určitě oba. Už přes dvacet let řešíme 
problémy v IT a telekomunikacích ve fir-
mách i v domácnostech. S každým zákaz-
níkem individuálně. Pokud je to možné, 

tak v pohodovém prostředí naší prodej-
ny, a poslední dobou také vzdáleně – on-
line a po telefonu.

V našem regionu se v poslední době 
řeší zvýšený počet krádeží v rodinných 
domech. Dokážete pomoci i s tím?
Ano, jsme významným partnerem firmy 
Jablotron. Navrhneme vám ideální řeše-
ní zabezpečení, které následně precizně 
namontujeme. Díky unikátnímu bez-
drátovému systému jsme schopni vám 
ochránit firmu, rodinný dům nebo byt 
rychle a bez stavebních zásahů při roz-
vodu kabelů. Samozřejmě montujeme 
i variantu s rozvody kabelů.

Je pravda, že kompletní zabezpečení 
domů děláme nyní poměrně často.

Nyní je populární „home office“ 
a s ním spojené problémy.  
Pocítili jste tento trend?
Jistě. V posledních měsících často řešíme 
podporu pracujících z  domova. Velice 
často i vzdáleně, aniž by naši zaměstnan-
ci vstoupili do  domu. Všichni jsou tedy 

v bezpečí bez osobního kontaktu. Mimo 
to se nyní častěji ozývají lidé s  prasklý-
mi displeji mobilů nebo s poptávkou wifi 
sítě v rodinných domech a na zahradách. 
Více teď radíme s  výběrem notebooku 
pro školáky i  jejich rodiče. Všechny po-
žadavky řešíme v relativně krátké době.

Můžeme za vámi přijít do prodejny?
Fungujeme podle vládních nařízení. Po-
kud je zakázán prodej zboží, vše řešíme 
na  dálku, nebo pomocí tzv. výdejního 
okénka. Servis v  naší prodejně funguje 
vždy a bez omezení. Zavolejte nebo pros-
tě přijďte. A pokud jste zapomněli respi-
rátor, i ty máme, navíc za výhodné ceny.

METRONOMY CZ 
Prodejna: Hermannova 120, Řevnice 
Pondělí až pátek 8:00–12:00, 13:00–17:00 
Sobota 9:00–12:00 
Telefon: 737 352 555, 257 721 194 
www.metronomy.cz

Spravíme vám počítač i ochráníme dům

BB MMBBINN RIUUM
PPOOJJĎĎTTEE    SS  NNÁÁMMII  DDOO  LLEESSAA

ČČEESSKKOO--AANNGGLLIICCKKÁÁ  MMŠŠ

škol. rok 2021/2022

www.bambinarium.cz

POKRAČUJEME V LESNÍM PROGRAMU 
S RODILÝM MLUVČÍM 

ČESKO-ANGLICKÁ 
MŠ BAMBINÁRIUM
ČS. ARMÁDY 139, ŘEVNICE
775 665 090

ZAHÁJEN ZÁPIS DO MŠ
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Vonoklasy jsou nevelká obec mezi Čer-
nošicemi a  Karlíkem. Obklopují je lou-
ky, lesy a vápencové skály: a právě tudy 
vede naučná stezka. Není značená dlou-
ho a její výhodou je, že se nemusíte vydat 
na  celý okruh. Můžete projít pouze ně-
kterou část nebo se kratší cestou vrátit 
do výchozího bodu. Každopádně vás če-
kají krásné výhledy do  údolí Berounky 
i  na  nedaleké brdské Hřebeny a  zelená 
krása přírody.

Začátek výletu: Černošice
Výchozím bodem jsou Černošice, kam 
se dá dojet vlakem, autobusem i autem. 
Od budovy úřadu v Karlštejnské ulici se 
vydejte po modré turistické značce ven 
z města, směrem na Solopisky. Po nece-
lém kilometru vás značka zavede vlevo 
do lesa. Při opuštění silnice si všimněte 
posledního výstavného domu po  levé 
straně, není moc vidět, ale je to slavná 
Kratochvílova vila, kterou v  roce 1908 
projektoval ve stylu geometrické moder-
ny známý architekt Jan Kotěra.

Po  dalším kilometru chůze do  mír-
ného kopce dojdete k památnému dubu 
pod Vysokou. Tento dub letní (nebo-
li křemelák) je starý přibližně 250 let 
a měří přes dvacet metrů. Podle prame-
nů jde zřejmě o  strom, který kdysi vy-
tyčoval hranici zbraslavského a  dobři-
chovického panství.

Po naučné stezce
Od dubu můžete zamířit hned třemi ces-
tami: rovně po modré, nebo dvěma růz-
nými směry po  značené naučné stezce. 
My jsme vybrali cestu vpravo po naučné 
stezce kolem ohrad s dobytkem. Během 
dvou kilometrů jsme se kochali výhle-
dy z Homole a z Malé skály a došli jsme 
k Velké skále. Dříve tu býval lom, a tak 
sem dodnes chodí milovníci trilobitů 
a mlžů nacházet kamenné poklady.

Pokud už vám procházka stačila, mů-
žete se jak od  velké skály, tak již dříve 
od  kaple Panny Marie vrátit kratší ces-
tou do Černošic. Jinak se dá pokračovat 
naučnou stezkou. Cestou minete včelí úly 
v ovocných sadech, které budou zvláště 
teď pěkně rozkvetlé, příjemné je pose-
zení na  odpočívadle s  další vyhlídkou. 
když dorazíte do místa zvaného Na Kun-
šově, chvíli půjdete po červené turistic-
ké značce až k  restauraci Na  Vyhlídce.  

Odtud se dá opět zkratkou dojít do Čer-
nošic po modré.

Krásná stráň a údolí  
potoka Kluček
Zdatní turisté budou určitě postupovat 
v okruhu po naučné stezce. Celá zbývající 
trasa měří čtyři kilometry a  zavede vás 
na  Krásnou stráň, další půvabné místo 
s  výhledy do  okolí. Pak už vás čeká jen 
lesní úsek od  Bukovky údolím potoka 
Kluček. Na konci cesty se pokochejte dal-
ším dubem letním u  Nové Vráže, nejvý-
znamnější a nejstarší přírodní památkou 
v okolí. Jeho stáří je odhadováno na více 
než 400 let, má výšku 16,5 metru a obvod 
531 centimetrů. V  dávných dobách rov-
něž plnil úlohu hraničního dubu mezi do-
břichovickým a zbraslavským panstvím.

Říká se mu také Havraní dub. Pod-
le pověsti prý kolem něj kdysi jezdíval 
král Karel IV. ze Zbraslavi na Karlštejn. 
Na  větvi sedával havran, který létal 
ohlásit králův příjezd na hrad. Zřejmě to 
tehdy býval úplně jiný dub...

Ať už to bylo jakkoliv, vám zbývá pou-
ze 350 metrů k rozcestí u prvního dubu 
pod Vysokou a cesta zpět po modré znač-
ce do Černošic. Lucie Hochmalová

Příroda se snad již konečně probudila ze zimního 
spánku a nás čekají teplé a slunečné květnové dny, 
ideální pro pěší procházky v našem okolí. Hned 
za humny máme Chráněnou krajinnou oblast Český 
kras, proto jsme pro vás vyzkoušeli poměrně novou 
naučnou stezku Okolím Vonoklas.

Okruh kolem Vonoklas 
nabízí zeleň a výhledy

Naučná stezka Okolím 
Vonoklas
• Trasa: většinou nenáročná,  

dva vyšší kopce
• Délka: 8,5 kilometru
• Cesta z Černošic: 2 kilometry
• Okruh: značený
• Možnost zkrácení trasy 

po turisticky značených cestách
• Výhledy, skály, památné duby

Foto Pavla Nováčková
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Určitě to znáte. Většina podnikatelů se 
dostane do fáze, kdy chce modernizovat 
své okolí, provozovnu, koupit potřebnou 
techniku nebo jinak rozvinout své vize. 
Obce potřebují opravit chodníky, cesty, 
revitalizovat společné místo, jednoduše 
zlepšit bydlení nebo společenský život 
místním lidem. Vždy jsou potřeba pe-
níze. Dají se čerpat z  evropských i  ná-
rodních dotačních programů a  gran-
tů. Jsou určené subjektům veřejného 
sektoru, tedy menším městům a obcím 
i soukromé sféře: farmářům, zpracova-
telům, výrobním firmám, neziskovým 
organizacím apod. Studování podkladů 

a potřebných údajů zabírá hodně času, 
ale  mnohdy ani tak nepadne na  úrod-
nou půdu. 

S  poradenstvím a  se zprostředková-
ním dotačních financí pomáhá zmiňo-
vaná veřejně prospěšná společnost MAS 
Karlštejnsko. Realizuje projekty sub-
jektů veřejné i  soukromé sféry v  rámci 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) Via Carolina. Na  jejím 
základě alokovala od  roku 2010 do  na-
šeho regionu už 111 milionů  Kč z  ev-
ropských i  národních programů. Tyto 
prostředky podpořily hlavně menší re-
gionální projekty. Šlo o  péči o  krajinu, 

sociální problematiku, kvalitu škol-
ských zařízení a  jejich kapacitu, infra-
strukturu v  obcích aj. Zelenou dostaly 
i projekty zemědělců v obcích, drobných 
podnikatelů a spolků.

Poradíme vám, jak na dotace 
z evropských fondů
Společnost MAS Karlštejnsko působí v oblasti 
táhnoucí se od Prahy po hranice Plzeňského kraje. 
V našem regionu je tedy jako doma. Znají ji obce 
i drobní soukromníci. Díky ní dosáhli na dotace 
z programů Evropské unie. 

Komu pomohly dotace  
MAS Karlštejnsko: 

1  Salumi, s. r. o., modernizuje 
provozovnu Vaše farma v Černošicích. 
Kvalitní šunka, sádlo, škvarky či klobá-
sy se teď dostanou k vyššímu počtu 
zákazníků. 

2  Město Dobřichovice vystavělo 
chodník směrem do Karlíku. 

3  Obec Korno vybavila multifunkční 
kulturní dům. Pořídila bar a kuchyň 
včetně spotřebičů, stoly a židle.

4  Občanské sdružení Náruč, 
které zaměstnává osoby s mentálním 
postižením a duševním onemocně-
ním, zrekonstruovalo Modrý domeček 
v Řevnicích. Díky němu mohlo rozšířit 
své služby.  ... a mnoho dalších

Komu pomohly dotace  
MAS Karlštejnsko: 

Chcete zjistit,  
zda dokážeme  
pomoci i vám?
KONTAKTUJTE NÁS.

 226 207 070
 info@karlstejnskomas.cz

www.karlstejnskomas.cz

1

43

2

2010
0 Kč

111 mil. Kč

2021

Objem finančních 
prostředků alokovaných 
na podporu projektů 
v letech 2010–2021
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Proč se ptát odborníků 
na demence 
Alzheimerovou chorobou a dalšími demen-
cemi je v Česku postiženo více než 150 000 
občanů a odhaduje se, že během následují-
cích dvaceti let stoupne jejich počet na více 
než 300  000. Alzheimerova demence je 
charakteristická plíživým začátkem, který 
bohužel často uniká pozornosti okolí. 

Pokud jste na  pochybách, zda se u  blízkého 
příbuzného či známého jedná o  přirozené 
projevy stárnutí, nebo o  příznaky počínají-
cí demence, zašlete dotaz do  naší poradny 
na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv 
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro 
danou problematiku poradí všem, kteří mají 
podezření, zda u jejich blízkých nemůže být 
důvodem zapomínání, zmatenosti a podob-
ných příznaků právě Alzheimerova choroba 
či jiné demence. Pokládejte otázky ze so-
ciální, zdravotní či z  ošetřovatelské oblasti. 
Odborníci pomohou také s výběrem vhod-
ného zařízení, zprostředkují testování pamě-
ti, což je první krok v řadě vyšetření k určení 
diagnózy.

P O R A D N A  P R O  Z D R A V É  S T Á R N U T Í

Jak vytvořit nemocnému 
s demencí co nejpřívětivější 
prostředí?
Péče o člověka postiženého demencí 
je náročná a  vyčerpávající. Existují 
způsoby, jak se s  touto skutečností 
lépe vyrovnat a ulehčit si ji. Je důle-
žité si uvědomit, že se staráme o blíz-
kého, kterého známe a  máme rádi. 
To, co ho mění, je pouze jeho nemoc. 
Proto je nutné jednat s ním jako v do-
bách před vypuknutím onemocnění. 

Podporujte stereotypy normálního 
života. Pravidelný běh věcí a prová-
dění každodenních činností stále 
stejným způsobem vedou ke  vzniku 
neměnných postupů, které jsou v ži-
votě a péči oporou. Vnesou do velmi 
složité existence řád a  strukturu. 
Díky nim se redukuje počet situací, 
které je třeba řešit a o nichž je třeba 
rozhodovat. Pro člověka s  demencí 
tak vznikají záchytné body a zavede-

ná rutina vytváří pocit bezpečí a jis-
toty. Vše je potřeba podle postupu 
onemocnění dále průběžně zjedno-
dušovat, ale normální rytmus všed-
ního dne by měl být zachován tak 
dlouho, jak je to možné.

Kamenná prodejna:

Radotínská 2249
252 28 Černošice

Proměňte 
svoji zahradu
v oázu klidu
díky zahradnímu nábytku  
z Ubud Interier www.ubud.cz

Rozmanitý výběr 
zahradních stolů 
z krásného a odolného 
teakového dřeva, 
lavice, židle, pohodlná 
křesla, zahradní 
doplňky a mnohem 
více.

Těšíme se na Vaši 
návštěvu v naší veliké 
prodejně na Praze 
západ v Černošicích.

 +420 736 187 238
 kontakt@ubud.cz

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
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facebook
jedenstrom

www.jedenstrom.cz

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu

ZÁPISY 2021/22

5.5. od 14:00 do 16:00

probíhá zápis i osobně v areálu

LMŠ Na dvorečku

Kejnská, Lety

Bližší informace k organizaci zápisu a dokumenty  

k němu najdete na nástěnce www. jedenstrom.cz.

2.-12.5.
LMŠ Na dvorečku 

Zápis proběhne elektronicky  

nebo poštou.

www.jedenstrom.cz
facebook

jedenstrom

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

Tématizovaná letní školka

Jeden strom, Dolní Černošice

termíny: 12.-23.7. pro děti od 4 do 8 let

Příměstské táboryLMŠ Nadvorečku, Lety u Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) a Angličtina hrou (6-12 let)

Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) 

Přihlášky a bližší info na
https://jedenstrom.webooker.euhttps://jedenstrom.webooker.eu

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu

C

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

Aktuální informace
o provozní době a provozu 

najdete zde:
www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

kola horská
trekingová

silniční, dětská
elektrokola a koloběžky

+  profesionální tým 
lektorů

+  spousta legrace, 
tvoření, sportování 
a dobré nálady

+  pro děti od 7 do 12 let

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVČ
OTTOMÁNEK

Přihlášky a informace

www.ottomanek.cz
info@ottomanek.cz 

Mgr. Vladimíra Ottomanská
603 745 576

Letem světem 
za sluníčkem 
předškoláci 1. – 30. 7.

Sportovní tábor 
s plaváním 1. – 9. 7.

Fotografi cko-
plavecký 
„Když promluví 
stromy“ 12. – 16. 7.

Keramický „Stroj 
času“ 19. – 23. 7.

Výtvarný 
„Za tajemstvím 
starých hradů“
26. – 30. 7.

Škola za školou I.
16. – 20. 8.

Škola za školou II.
23. – 27. 8.

Příměstské
tábory
2021

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
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Na  levém břehu řeky Berounky, tehdy 
Mže, se osada zvaná Na  Brodě nachá-
zela již v 11. století. Vedla tudy důležitá 
obchodní stezka z Prahy do Plzně a dále 
do Bavor. První písemnou zprávu o měs-
tě uvádí listina Přemysla Otakara II. 
z roku 1265. O třicet let později se z  lis-
tiny vydané králem Václavem II. pro 
pražské biskupství dozvídáme, že 
panovník se rozhodl město nově osa-
dit a vybudovat. V této době vzniklo 
historické jádro Berouna. Střed tvo-
řilo náměstí s tržištěm, kde se pravi-
delně konaly trhy, už od středověku 
dva druhy. 

Nejdůležitější byl trh týdenní, ne-
zbytný k životu města, protože záso-
boval obyvatele potravinami z  blíz-
kých vesnic. Další možností pořízení 
zboží na Husově náměstí byly takzva-
né jarmarky. Šlo o výroční trhy, zpo-
čátku probíhaly jednou za rok v době 
církevních svátků. Nejslavnější a nejna-
vštěvovanější berounský jarmark připa-
dal od středověku na den stětí sv. Jana, 
tedy 29. srpen, kdy se v Berouně drželo 
posvícení. První zmínka o něm je v listi-
ně Ferdinanda I. z roku 1547. 

Místní hrnčíři zaujali
Obchodníci vyskytující se na  pravidel-
ných týdenních či výročních trzích se 
označovali trhovci, hokynáři byli malo-
obchodníci s  potravinami. Na  trzích se 
objevovalo i zboží z dovozu, a  to přímo 

z  Norimberka nebo častěji z  pražských 
skladů. Zájem byl o  výrobky místních 
hrnčířů, kteří patřili k váženým a uzná-
vaným řemeslníkům. V  širší povědomí 
vešli zejména tzv. berounským zbožím, 
červeně zbarvenou keramikou zdobe-
nou bílými přírodními motivy. Ta slou-
žila i  při slavnostní korunovaci krále 

Matyáše v  roce 1611. Oblíbil si ji také 
císař Rudolf II. Právě on v roce 1602 udě-
lil městu právo druhého výročního trhu 
spolu s  právem dobytčího a  koňského 
trhu. 

Trhy s  koňmi a  dobytkem se muse-
ly z  hygienických důvodů konat mimo 
město, konkrétně v ulici Na Tržišti (po-
blíž Kulturního domu Plzeňka). Ale jen 
do  té doby, než se zde začala stavět ko-
lonie nových domků. Poté se handlíři 
a rolníci scházeli Na Závodí za lávkou. 

Právo dvou menších trhů do  týdne 

získal Beroun v  roce 1777. Nakupovat 
a  prodávat bylo možné vždy ve  čtvrtek 
a v neděli. Po zavedení úplného nedělní-
ho klidu počátkem roku 1926 byla měst-
ská správa nucena porušit stopadesátile-
tou tradici a stanovila termín týdenních 
trhů na středu a sobotu. Přibyly i výroč-
ní trhy. Na přelomu 19. a 20. století byly 

šestkrát do roka. 

Oblíbené farmářské trhy
I  přes všechny problémy se zásobo-
váním se trhy udržely také za druhé 
světové války. Ty výroční probíha-
ly každý rok v  březnu u  příležitosti 
oslav zřízení protektorátu. Vyhle-
dávané byly trhy i  v  osmdesátých 
letech minulého století, kdy tradiční 
obchody zely prázdnotou. V Berouně 
navíc situaci zkomplikovala asanace 
části města, neboť značná část obcho-
dů se nacházela právě v demoličním 

pásmu. Počet prodejců neustále stoupal 
a  koncem osmdesátých let už přesáhl 
hranici 260. Ceny na  trzích byly větši-
nou vyšší než v obchodech, protože pro-
dejci museli platit přirážku 20 procent. 
Na konci 20. století se v Berouně začala 
psát historie hrnčířských trhů. Organi-
zátor Vladimír Izbický je ve  spolupráci 
s  městem poprvé připravil roku 1997. 
Přibyla i další města, kde mají oblíbené 
farmářské trhy. Například v Dobřichovi-
cích nebo Černošicích.
  Pavla Nováčková

Čerstvou zeleninu, 
ovoce, koření, ale 
i drobné sazeničky či 
maso vždy nabízely 
tradiční trhy v Berouně. 
Díky dubnovému 
rozvolnění tu můžete 
znovu nakupovat, 
stánky jsou otevřené 
od úterý do soboty. 
Husovo náměstí ale zná 
trhovníky už hodně 
dlouho.
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Trhy se v Berouně konají  
už od středověku 

Foto archiv

Foto Pavel Paluska

Foto archiv města Beroun

Jarní hrnčířské 
a řemeslné trhy 
v Berouně
12. a 13. 6. 2021

www.hrncirsketrhy.cz



www.idobnet.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup čerstvých mléčných výrobků za 500 Kč
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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 17. května 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup na Farmě Homolka, Běleč (Liteň).
Vylosovanou luštitelkou křížovky z dubnového vydání je Zdeňka Vaníčková, Zadní Třebaň.
Získává poukaz na praní, mandlování nebo žehlení v hodnotě 200 Kč v prádelně Zelený ostrov, Dobřichovice.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Naše pračky již čekají na vaše prádlo.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 5/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

MLÉKO – pasterizované 
i čerstvé – mlékomat, kysané 
i ochucené, jogurty

SÝRY – zrající, pařené, čerstvé, 
přírodní i ochucené
balkánský sýr

TUČNÝ TVAROH

Máme pro Vás »nejen«
SÝRY OD KARLŠTEJNA

Kompletní sortiment
v obchůdku na farmě

 Květnové revoluce 202 
 Běleč u Litně

 731 839 659

w w w . s y r y o d k a r l s t e j n a . c z
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Obec Lety

vyhlašuje konkurs na obsazení
vedoucího pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY 
NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

A JIŽ FUNGUJÍCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LETY

Nástup od 1. ledna 2022.
Částečný úvazek od září 2021.

Zcela nová prvostupňová ZŠ v těsné blízkosti Prahy bude 
dostavěna na podzim 2021. První žáky přivítáme v září 2022.

Hledáme aktivního, komunikativního člověka 
s manažerskými schopnostmi, respektujícím přístupem 

a dobrým přehledem v oblasti současných trendů ve výuce, 
který bude pro svůj tým motivujícím lídrem a oporou. 

Člověka, který má odvahu budovat zcela nový tým 
pedagogů ZŠ a spolupracovat se stávajícím týmem MŠ.

Příjem přihlášek do 10. května 2021. 

Více informací na www.obec-lety.cz
nebo na tel. 603 293 139

Do  naší malebné hospůdky

hledáme nové kolegy 

na  pozici číšník, servírka,  

kuchař – číšník.

Slušné jednání, platové podmínky  

a  zázemí v  rodinném podniku.

VOLEJTE: 604  258  524

Rozvoz poledního a  odpoledního menu zdarma.

VOLEJTE NA TELEFON: 737 804 599 • menu najdete na:

www.starabarka.cz • facebook Hospůdka Stará BÁRKA

E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

JARO JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY
ČERNOŠICKÁ ZAHRADA

velký výběr trvalek, keřů a stromů
ovocné stromy a drobné ovoce
sadba zeleniny – brambory, 

 rajčata, papriky, okurky, celer
široký výběr bylinek
letničky

Zahradní centrum Černošická zahrada
U Vodárny 1450, Černošice
(vedle Pneuservis Červený)

733 587 769                  CERNOSICKAZAHRADA   

Po – Ne 9:00 – 18:00
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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!


