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Zábava všech barev 
Letní tábory Jednoho stromu 

DOLNÍ ČERNOŠICE, CENTRUM JEDEN STROM

LETY / ŘEVNICE, AREÁL LMŠ NA DVOREČKU

11. – 15. 7. Piráti, vzhůru na palubu!  Petra Fialová, Bára Kročáková, Pája Černá
Pozor, dobrodružná výprava za pokladem. Děti čeká stavění lodí, výroba vlajek a triček, budou lovit potravu, vařit na ohni, učit se číst v mapách, orientovat se 
v přírodě, luštit šifry a zažijí pirátskou bitvu.

18. – 22. 7. Letní a zimní olympiáda  Míša Doležalová, Dominika Štěchová, Jitka Vykouková
Malá, ale opravdická olympiáda. Malí sportovci si vyzkouší nejrůznější olympijské sporty nejen letní, podržte se – i zimní! Nebude chybět maratón v podobě 
výletu a olympijská celotáborová hra a spousta legrace!

15. – 19. 8. Indiánské léto plné zážitků  Katka Franzkiová, Katka Kozinová, Zuzka Dušková
Děti utvoří indiánský kmen Jeden strom! Vyrobí totem, ušijí si indiánské šaty, rozdělají ohně, vařit budou v kotlíku a toulat se divočinou. Poznají život v teepee 
a budou se starat o poníka. A možná přiletí i Šaman se svými dravci. Ceny včetně stravy: 3 150 Kč/turnus

11. – 15. 7. Epic discovery–angličtina hrou  Katka Plzáková, Veronika Vonzová, Ingrid Behenská
Děti poznají anglosaský svět. Jaký sport milují v Austrálii? Jak daleko doskočí klokan? Jaká je tradiční anglická snídaně nebo jak vypadá pravá kanadská 
divočina? A vše v angličtině. Spousta her, objevování, výletování a zábavy. 

18. – 22. 7. Vnímejte přírodu všemi smysly  Ingrid Behenská, Andrea Kořínková, Jana Trpáková
Děti zažijí dobrodružnou cestu přírodou skrze smysly. Chuť a čich prověří na vlastnoručně připraveném jídle v lese, hmat a zrak při vyrábění z přírodnin. 
Zažijí cachtání v potoce, hry v lese, vyzkouší si práci s nástroji, ovčím rounem, barvou.

25. – 29. 7. Hudební ateliér  Andrea Kořínková, Květa Šťastná-Hurťáková, Táňa Petryk
Děti zažijí hudební putování krajinou, kde budou objevovat krásu dechu, zpěvu a věnovat se hře na vlastnoručně vyrobené nástroje. Inspirací jim budou 
hudební nástroje z různých koutů světa. Ceny včetně stravy: 3 150 Kč/turnus

Přihlášky: https://jedenstrom.webooker.eu/ Dotazy: jedenstrom@volny.cz , tel.: 777 258 450

3–8 let

4–10 let, Epic discovery 5–11 let

TIP

Jedinečný stavební pozemek

Cena: 11 900 000 Kč1 774 m2 v centru obce Svinaře

Lukáš Hrubý
T 739 899 990
lukas.hruby@re-max.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ

RE/MAX All Up
Pražská 454, 252 29 Lety

www.remax-allup.cz

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

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

PRODEJ / SERVIS 
PŮJČOVNA

REPASE 
AKUMULÁTORŮ

PŘESTAVBY 
ELEKTROKOLA 

MOTOKOLA

Poštovní 213, Černošice 
702 184 780, 605 875 234
www.sport-cernosice.cz

SPORT ČERNOŠICE

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
www.optikarevnice.cz

KOMPLETNÍ SERVIS
OKEN A DVEŘÍ

(PVC, ALU, EURO)

ZAJISTÍME:

seřízení, promazání,  
pozáruční opravy

výměny vadných skel,  
kování i těsnění

technické návrhy 
zabezpečení

opravy elektrických zámků

Tomáš Havlíček Černošice

 725 711 661
www.servis-oken.eu
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Vojtěch Tomáš z  dobřichovické zá-
kladní školy vyhrál krajskou soutěž 
na téma bezpečný internet, konkrétně 
v kategorii od 8 do 12 let.

Soutěže se zúčastnily zhruba tři tisícov-
ky žáků a studentů ze středních Čech. Tr-
vala od  loňského září do  letošního úno-
ra. Cílem bylo upozornit na rizika, která 
hrozí uživatelům internetu v  kyberpro-
storu, a současně informovat o možnos-
tech prevence a pomoci. Díky znalostním 

kvízům se k dětem dostaly zásadní infor-
mace související s  kyberšikanou, dezin-
formacemi, se zabezpečením mobilních 
telefonů, sociálními sítěmi a  podobně. 

Po správném zodpovězení dvaceti otázek 
v kvízu byli účastníci zařazeni do sloso-
vání o  hodnotné ceny. Středočeský kraj 
současně vyhlásil soutěž škol.

Dobřichovický 
školák zvítězil 
v soutěži pro 
bezpečný 
internet

Žáci od  první do  páté třídy základní 
školy Hlásek, celkem 74 dětí, uvedli 16. 
května v  řevnickém kině představení 
Ptačí sněm. Vzniklo na  motivy stejno-
jmenné knihy Petra Síse. Příběh inspi-
rovaný perským eposem z  12. století 
vypráví o putování ptáků, kteří se roz-
hodnou najít svého pravého krále. Cesta 
k tajemné hoře Káf, kde sídlí bájný ptačí 

král, je daleká, plná překážek a nebez-
pečí. Ti nejvytrvalejší ale nakonec svůj 
cíl najdou. 

Školáci v rámci předmětu Tvorba při-
pravili jedinečné představení. Bylo ne-
jen zhodnocením celoroční intenzivní 
práce, ale především setkáním rodin, 
dětí a pedagogů. Odměnou jim byl dlou-
hý potlesk vstoje v podání 300 diváků.

Most přes Budňanský potok v  Karlštej-
ně se bude až do konce října opravovat. 
Kvůli stavebním pracím je tedy uzavře-
ná silnice III/11620 z náměstí před Muze-
em betlémů směrem k  hájovně U  Dubu 
a  poté na  Mořinu. Hlavní silniční tah 
Karlštejnem je průjezdný.

V  místě probíhají opravné práce už 
od  2. května a  zprovoznění se plánuje 
do  konce října 2022. Objížďka je mož-
ná v  obou směrech, po  silnici III/11619 
v Karlštejně a poté po silnici II/113 smě-
rem do Hlásné Třebaně, odkud po silnici 
III/10122 dojedete na Mořinu.

V Karlštejně opravují silnici

V kině proběhl Ptačí sněm

Semafory 
budou řídit 
průjezd
Stavební práce proběhnou na  sil-
nici II/115 mezi Dobřichovicemi 
a  Černošicemi. Od  30. května až 
do  24. června tu řidiče čeká ome-
zený průjezd: jízdu v  jednom 
obousměrném pruhu budou řídit 
semafory. Důvodem je uložení ka-
belu nízkého napětí.

Omezení dopravy se týká Praž-
ské ulice na  konci Dobřichovic 
při výjezdu na  Černošice, délka 
uzavřeného úseku je 250 metrů. 
Vzhledem k částečné průjezdnosti 
nebyla stanovena objízdná trasa.

Foto KÚ Středočeského kraje

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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Seniorům končí jízdné zdarma, 
přeprava kol bude výhodnější

in
zerce

Náruč, z. s., v září otevře náruč

Téma duševního zdraví se dotýká každé-
ho z nás. Všichni se můžeme s psychic-
kými obtížemi setkat a ne vždy je jasné, 
kam se obrátit. A přitom právě v takovou 
chvíli je potřeba říci si o pomoc, nezůstat 
sám. Jak to udělat a kam jít, když obtíže 
doprovází stud ze sebe sama, obavy z re-

akcí okolí? Strach dokáže zátěž prohlou-
bit a stav celkově zhoršit. Jak se nedostat 
do začarovaného kruhu či určité spirály, 
odkud složitě hledáme cestu ven?

A  právě otazníky kolem duševního 
zdraví a  strastí s  ním spojených jsou 
tématem, jemuž se Náruč každý den 

věnuje. Otázky stigmatizace psychické 
nemoci zůstávají pro mnoho lidí nezod-
povězené. V  Náruči vnímáme potřebu 
mluvit o nich nahlas a tato stigmata sys-
tematicky bourat. 

A  náš plán? Rozhodli jsme se „ote-
vřít náruč“. Jako první krok chystáme 
20. září benefiční koncert na dobřicho-
vickém zámku. Hlavními hvězdami bu-
dou Bára Hrzánová s  Máriem Bihárim 
a kapelou Bachtale Apsa. Cílem je kromě 
komunitního přesahu a  společně strá-
veného času přiblížit téma duševního 
zdraví a  práci Náruče, návštěvníci bu-
dou mít příležitost nahlédnout do  naší 
činnosti. V koncertním sále zámku bude 
už během odpoledne zahájena unikátní 
výstava Ze života Náruče, obohacená 
mimo jiné uměleckými díly lidí dlou-
hodobě se potýkajících s duševním one-
mocněním.

Srdečně vás na  tento jedinečný kon-
cert zveme. Přijďte si užít dobrou mu-
ziku a  dozvědět se něco o  Náruči a  její 
práci. Už nyní jsou vstupenky v  online 
předprodeji na portálu goout.net, během 
krátké doby je zakoupíte také v  Infor-
mačním centru v Dobřichovicích či v ka-
várně Modrý domeček v Řevnicích. 

Lidé nad 70 let už nebudou jezdit v au-
tobusech v systému PID ve Středočes-
kém kraji zdarma. Od 12. června dojde 
ke sjednocení podmínek pro tuto věko-
vou kategorii. Nově zaplatí v  autobu-
sech i ve vlacích PID poloviční jízdné, 
stejně jako dosud senioři nad 65 let.

Další novinkou je zavedení výhodných 
krátkodobých i  jednodenních jízdních 
dokladů pro přepravu jízdních kol. 
Na  výběr bude mezi dvouhodinovým 
přepravným za 30 korun a celodenním 
přepravným za  80 korun (platné vždy 
do  4:00 následujícího dne). Tyto jízdní 
doklady bude možné použít ve  všech 
vlacích PID s libovolnou platnou jízden-

kou ve vnějších tarifních pásmech (1 až 
12). Dostanete ji v  elektronické podobě 
v  aplikaci Lítačka nebo papírově v  po-
kladnách ČD a u průvodčích ve vlacích. 
Přeprava kol na  území Prahy zůstane 
s jakoukoliv platnou jízdenkou PID i na-
dále zdarma.

Arboretum 
otevřelo bránu
Pokud máte rádi přírodu a  rozkvetlé 
zahrady, je ideální čas vydat se do vše-
norského arboreta pana Jana Mejstří-
ka. Navštívit ho můžete každý pátek 
a sobotu od 10 do 18 hodin.

Rozkládá se na  severně orientovaném 
svahu na  ploše 2,5 hektaru a  prohléd-
nete si v něm zhruba 2 500 druhů a kul-
tivarů dřevin různých barev a  tvarů, 
například tisy, túje, smrky, duby, buky, 
cypřiše, modříny, borovice, břízy, dou-
glasky, jedle a  jinany. Pěstují tu i  řadu 
trvalek, cibulovin, azalek a rododendro-
nů, které právě v tomto období nádherně 
kvetou.

Podrobnější informace najdete na webu 
arboretum-vsenory.webnode.cz.

Kavárna Modrý domeček si za patnáct let existence získala hodně srdcí a nabídla 
práci mnoha lidem, kteří kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění nemají snad-
nou cestu při hledání zaměstnání. Modrý domeček ale není jedinou aktivitou 
Náruče. V dobřichovické Pražské ulici najdete Centrum sociální rehabilitace Ná-
ruč, místo podpory lidí s duševním onemocněním v těžké životní situaci.

Foto archiv pořadatele

Chcete se v íce ponoř it  do děn í  v  našem region u? Posi l něte náš reda kčn í  t ým!
Budete zpracovávat vlastní i převzatá témata. Měli byste umět komunikovat, pracovat s textem, ovládat češtinu a mít stylistické dovednosti.

S námi poznáte svůj domov a jeho okolí. Rozvinete svoje schopnosti a rozhodně se nebudete nudit. Částečný úvazek je vhodný například  
pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené. Pár řádek o sobě, prosím, posílejte na e-mail radek.havlicek@dobnet.cz s předmětem REDAKTOR/KA.

PRACUJTE V NAŠEM T ÝMU     Redaktor zpravodajského webu iDOBNET.cz
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Porovnejte bez závazku 
poskytovatele internetu

S možností porovnání a výběru na zá-
kladě skutečného vyzkoušení přichází 
DOBNET. Zdarma zprovozní internet 
a zákazník se po měsíci může rozhod-
nout, zda si ho ponechá. Pokud ano, 
DOBNET vám pomůže vyřídit i  pře-
chod od vašeho stávajícího poskytova-
tele.

Co pro to můžete udělat? Zavolejte 
do 15. června do kanceláře v Dobřicho-
vicích a  objednejte si termín instalace 
internetu. Vyberte si tarif podle svého 
a  bez závazků měsíc surfujte na  inter-
netu, pracujte nebo se bavte a o všechno 
ostatní bude postaráno. Během měsíce 

můžete otestovat všechna svá zařízení 
(počítače, notebooky, tablety, telefony 
i  televize) i  vybraný tarif. Pokud něco 
nebude podle vašich představ, technici 
vaše požadavky dořeší a s čímkoliv po-
mohou.

Jak je to s  televizí? Technik vám při 
instalaci připojí jako bonus interneto-
vou televizi na dvě vaše zařízení (třeba 
do chytré televize a do telefonu), takže 
po  dobu deseti dnů můžete prozkou-
mat více než stovku programů. Velkou 
výhodou je hlavně zpětné přehrávání 
pořadů.

A pozor – to vše zcela zdarma.

Připojovací poplatek za  instalaci in-
ternetu zaplatíte jen v  případě, když se 
po  zkušební měsíční době rozhodnete 
internet si ponechat. V případě přecho-
du od jiného poskytovatele navíc získá-
te 50% slevu na  připojovací poplatek. 
Měsíční poplatky za  zvolený tarif pak 
zaplatíte až od druhého měsíce. A pokud 
připojení chtít nebudete, technici přije-
dou sundat anténu u  vás doma a  neza-
platíte vůbec nic.

Kontakt na DOBNET je 277 001 111 nebo 
info@dobnet.cz. Podrobnosti najdete na 
www.dobnet.cz/internet-na-zkousku/.

Internet má dnes doma každý. Ale ne všichni jsme spokojeni a někdo třeba uva-
žuje o  změně operátora. Ovšem skutečně porovnat dva poskytovatele interne-
tu je nemožné. Ano, „papírově“ to jde, ale internetové připojení není jen cena 
a rychlost. Člověk musí prozkoumat spolehlivost, stabilitu, pomoc při servisu… 
Navíc takové srovnání dvou operátorů je poměrně finančně nákladná záležitost. 
Musí se zaplatit za instalaci a poskytnuté připojení. Zároveň podstupujeme rizi-
ko, že nový operátor nebude lepší než ten stávající. Kvůli těmto faktorům téměř 
vymizela možnost svobodného výběru poskytovatele. 

Mníšecká 1060, Řevnice (budova České pošty)

  777 811 860
Otevírací doba:
Středa 14:00 – 18:00  Čtvrtek 10:00 – 14:00

Zlatnictví
Řevnice
Od 1. 6. 2022 obnovení 
oprav zlatých a stříbrných šperků, 
prodej snubních prstenů a výkup zlata.

Při nákupu šperku
první čištění zdarma. Nově se na Vás těší

Karel Lukš

Čerpací stanice Benzina
D O B Ř I C H O V I C E

UVÍTÁME NOVOU  
POSILU DO TÝMU.

Jestli jste komunikativní, rádi si přispíte 
(odpolední směny) a jste rádi mezi lidmi, 

budeme se těšit na spolupráci.
Výhodou bude: pokud máte zkušenosti z obchodu, 

práce na pokladně, obsluha terminálu sazky, 
potravinářský průkaz a úsměv na rtech

Je možné HPP i DPP, plný nebo zkrácený úvazek.

Více informací

 604 654 164
 dvorakovajana1511@gmail.com

Nástup
možný 

po zaučení 
od 1. 7.
nebo dle 
dohody.
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Všemožné sportovní aktivity se hlavně 
v době covidu střídaly v areálu Sokolák, 
který patří pod řevnický Sokol. Nachází 
se v Tyršově stromořadí u cesty k Les-
nímu divadlu nad dětským hřištěm 
a házenou. Travnatý areál je obklopen 
vzrostlými stromy v  těsném soused-
ství lesa. „V  Sokoláku se hraje přede-
vším volejbal a  beachvolejbal. Střídá se 
tu několik skupin volejbalistů. Chlapci 
od  mladších žáků až po  juniory nastu-
pují do  mnoha soutěží a  turnajů. Junio-

ři letos dokonce ovládli krajský přebor. 
Mladší a  starší žákyně se účastní škol-
ních soutěží,“ popsala za  volejbalový 
oddíl vedoucí sportu řevnického Sokola 
Bohunka Drvotová. Dospělí se scházejí 
v  několika skupinách k  rekreační hře 
a pořádají turnaje. Hřiště i celý areál se 
také pronajímá. Největší zájem je o be-
achvolejbal, hraje se zde také nohejbal 
a badminton. 

Velkou akcí se stal už 4. ročník dětského 
lesního překážkového závodu Sokol Race. 

Závodilo v něm 102 dětí v několika kate-
goriích. Organizaci mistrně zvládla ro-
dina Cíglerových a  Knýbelových spolu 
s mnoha dobrovolníky. „O areál se svépo-
mocí starají členové oddílu, loni nás bylo 
přes 80, více než polovinu tvoří děti a mlá-
dež. Trochu nás trápí stav budov (šatny, 
sprchy a klubovna), které by potřebovaly 
rekonstrukci. Doufáme, že se nám poda-
ří získat sponzory a  dotace, abychom je 
mohli vylepšit,“ doplnila Drvotová. 

Oslava spojená se sportem
Sokol Černošice má venkovní antukový 
kurt na volejbal i nohejbal, který je sou-
částí zahrady Sokola, a víceúčelové hřiš-
tě s umělým povrchem se samostatným 
oplocením. Na  něm jsou malé branky, 
basketbalové koše a  možnost případně 
natáhnout sítě na tenis.

Oplocená zahrada je určena pro spor-
tování a  pobyt, vhodná pro sportovně-
-společenské akce, oslavy, setkání. Voda 
a přívod elektřiny jsou v budově sokolov-
ny, zázemí mají návštěvníci k dispozici 
v  jejím přízemí. Na  zahradě se nachází 
i antukové hřiště. Není pevně oddělené, 
ke sportování se pronajímá zvlášť.

Spolu se vzrostlými lipami zde jsou 
cvičební a herní prvky vhodné zejména 
pro menší děti (klouzačka, prolézačky, 
závěsná kláda, hrazdy, pískoviště), do-
skočiště, zahradní nábytek a ohniště.

Od atletiky po závody na vodě
Dobřichovický Sokol má kromě několika 
tělocvičen a sálů i venkovní sportoviště 
jako součást velkého areálu u kruhové-
ho objezdu. Další jsou také mimo ten-
to areál, zejména loděnice jachetního 
oddílu na  levém břehu Berounky nad 
jezem. Lidé ji znají především díky zá-
vodům dračích lodí. Slouží jako molo 
pro manipulaci s  loděmi, dřevěná bou-
da je základním zázemím, na  oploce-
ném pozemku s přístřeškem se plavidla 
uskladňují. Atraktivní je tenisový areál 
Na  Brunšově, kde se nacházejí tři po-
délné terasovitě umístěné kurty a jeden 
kurt napříč. Jeho součástí je tréninková 
stěna a  nedávno zrekonstruovaná klu-
bovna s kompletním zázemím a terasou.

Hýbejte se pod 
širým nebem
S jarem vyrážíme ven. Nasáváme vitamin D 
skrze sluneční paprsky a svoláváme své známé 
k různým sportovním aktivitám. Kromě obecních 
prostor často využíváme nabídky místních klubů, 
trendy workoutová hřiště nebo venkovní zázemí 
sokolů. Nejčastěji se tam ocitáme spolu s našimi 
dětmi. Pojďme si naťuknout některé možnosti.

www.idobnet.cz

Sokol Race v Řevnicích

Hřiště v Dobřichovicích
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V  samotném areálu je víceúčelová as-
faltová plocha třeba i pro neorganizova-
né sportování všech zájemců. Mezi ofici-
álními plochami najdou sportovci hřiště 
na kopanou, tři volejbalové kurty, jeden 
kurt pro nohejbal a dva beachvolejbalo-
vé kurty. V  části areálu, bývalé svaza-
rmovské střelnici, si své zázemí vybu-
dovali členové oddílu lukostřelby. Velmi 
aktivně a dynamicky se rozvíjí atletický 
oddíl ASK Dipoli. Jeho členové postupně 
upravují zbytky atletických částí, nyní 
se nově pustili do vytvoření zcela nového 
sektoru pro hod diskem a oštěpem upro-
střed zemního valu, podkovy. Trenéři 
zmiňovaného spolku se dětem, mládeži 
a  dospělým věnují také na  atletickém 
oválu u ZŠ Černošice a dalších okolních 
školách a menších sportovištích. 

O areál TJ Sokol Dobřichovice svépomo-
cí pečují jednotlivé oddíly, profesionálně 
jim pomáhá skvělý správce a údržbář pan 
Kýhos. A  také zde potřebují peníze: „Pro 
letošní rok jsme získali dotaci na  opravu 
obou střech u  haly BIOS, která právě pro-
bíhá za  provozu, protože uvnitř se aktuál-
ně nachází centrum pro uprchlíky z Ukra-
jiny. Chvíli jsme jásali, že máme i  finance 
na umělý povrch na asfaltovou plochu, ale 
kvůli snížené celkové částce jsme nakonec 
spadli pod čáru. Vše je ovšem připraveno 
a budeme žádat i příště,” uvedl Jiří Geissler 
a doplnil: „Během léta vybudujeme automa-
tickou závlahu na fotbalovém hřišti. Dostali 
jsme na  ni dotaci ze Středočeského kraje. 
Součástí bude i akumulační nádrž na vodu. 
Přispěje k lepšímu hospodaření a možnosti 
kropit trávu během noci. Zejména v posled-
ních letech bývají sucha a  správné využití 
každé vodní kapky je velkou výhodou. V plá-
nu je rozšíření oblíbené venkovní posilovny.”

Posilování, při kterém  
zoceluje i počasí
Právě workoutové posilovny zažívají 
velký boom. A to nejen vzhledem k oblí-
beným překážkovým běhům v přírodě. 
Venkovní posilovna nedávno vyrostla 
v řevnickém Tyršově stromořadí.

Město za ni zaplatilo 150 tisíc korun. 
Vznikla díky iniciativě místních nad-
šenců v čele s Kateřinou Šupáčkovou.

Pro cvičení jsou k dispozici třeba bra-
dla, hrazda, žebřiny či různé tyče pro 
přitahování. Na hřiště mohou lidé s mi-
nimální výškou 140 centimetrů a maxi-
mální hmotností 120 kilogramů, zároveň 
musí být v  dobrém zdravotním stavu. 
Během nepříznivého počasí není přístup 
na hřiště povolený.

Středně velké workoutové hřiště mají 
v  parku vedle fotbalového areálu také 
Černošičtí. Dopadová plocha v  podobě 
kačírku neruší prostředí na  břehu Be-
rounky. Konstrukce obsahuje všechny 

základní prvky pro komplexní procvi-
čení celého svalového aparátu: rovný 
a  šikmý žebřík, závěsné zařízení pro 
kruhy, TRX a  expandery v  podobě rybí 
kosti, šplhací tyč a  lano, hrazdy růz-
ných výškových úrovní, včetně zádové 
hrazdy, šikmou i rovnou lavici a vysoká 
bradla.

Podobně se můžete zapotit také u spor-
tovního centra Jojo Gym, kde venkovní 
hřiště obsahuje cvičební prvky pro do-
spělé i  ty zábavné pro děti. Možností 
sportování v  našem regionu je spoustu 
a určitě se jim budeme věnovat v někte-
rém z dalších čísel měsíčníku Dobnet. 

Pohyb začíná u  našich dětí. Zvláště 
v  dnešní době není jednoduché dostat 
je od elektroniky. Ale jde to. Dokazují to 
plné stavy oddílů všestrannosti, které 
nabízejí sokolové i další sportovní kluby.

Mrkněte na (další) možnosti 
sportování dětí i dospělých: 
• www.sokolcernosice.cz

• www.sokollety.cz

• www.sokol-dobrichovice.cz

• https://tj-sokol-karlstejn.webnode.cz

• www.sokol-hlasnatreban.cz

• www.sokolsvinare.cz

• www.tenis-skola.cz/tenisova-skola

• www.askdipoli.cz

• www.jojogym.cz

• www.sportclubrevnice.cz

• www.mestocernosice.cz

• www.mestocernosice.cz/mesto/ 
sportovni-zarizeni-a-kluby

• www.revnice.cz/cs/mesto/sport/ 
sportovni-kluby-a-sdruzeni.html

• www.obec-lety.cz/zivot-v-obci/ 
sportovni-a-zajmove-spolky-1

Atletický ovál v Černošicích

Workoutové hřiště v Černošicích
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starabarka.cz  Hospůdka Stará BÁRKA  737 804 599

Pražská 4 67, Lety u Dobřichovic

Stylová hospůdka s  útulným 

interiérem, rodinnou atmosférou, 

bohatým výběrem poledních 

a minutkových jídel převážně 

české kuchyně.

Příjemné venkovní posezení  

s možností ochutnávky pokrmů 

přímo z  naší udírny.

PLZEŇSKÉ PIVO «

MASOVÉ SPECIALITY«

UDÍRNA, GRIL«

VENKOVNÍ POSEZENÍ«

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ «

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

zdravotnické zařízení – diagnostika

nejmodernější přístrojové vybavení

velký výběr brýlových obrouček

kvalitní brýlová skla Rodenstock

aplikace a prodej kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

bezplatný servis a péče o vaše brýle

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

P

LETY 2022
NA SOKOLCE

ČERVENEC
7. – 8. 7.
TENIS KLASIK

11. – 15. 7.
TENIS A MÍČOVKY

18. – 22. 7.
TENIS A KOLO

25. – 29. 7.
TENIS A IN-LINE

SRPEN
8. – 12. 8.
TENIS A KOLO

15. – 19. 8.
TENIS A ORIENŤÁK

22. – 26. 8.
TENIS A KOLO

29. – 31. 8.
TENIS KLASIK

PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ
KURZY
PŘÍMĚSTSKÉ KURZY 2022 
NEJSOU ZAMĚŘENÉ POUZE 
NA TENIS, ALE I NA DALŠÍ 
SPORTY.
Kurzy jsou určeny pro všechny děti 
ve věku 4-15 let a probíhají denně 
od 8:30 do 16:00 hodin.

Děti mají zajištěn oběd, dopolední 
i odpolední svačinu a pitný režim 
po celý den.

Cena: od 2 900 Kč. Přihlásit se lze 
i na jednotlivé dny. Podrobné informace 
najdete na www.tenis-skola.cz,  
vaclavek@tenis-skola.cz,
tel.: +420 777 579 146

Půjčujeme stany různých velikostí 
s potřebným příslušenstvím.

Naše stany mají široké spektrum využití.

• GARDEN PARTY
• SVATBY
• KONCERTY
• FESTIVALY
• SPORTOVNÍ AKCE

Příslušenství:

• PÁRTY NÁBYTEK
• EVENTOVÉ 

VYBAVENÍ
• PÓDIA
• OZVUČENÍ
• OSVĚTLENÍ a dalšíSpokojenost klienta je naše priorita.
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Co se tehdy dělo?
LTC má dlouhou tradici a dnes převáž-
ně rekreační hráče s  určitými zvyky. 
Přijdou v pět hodin z práce a chtějí se 
dostat na  kurty. Jenže i  část dětí po-
třebuje v tomto čase trénovat, protože 
mají delší školu nebo dojíždějí. Dochá-
zelo ke  střetům. Navrhli jsme nechat 
dospělým tři kurty a  dětem dva. Ne-
prošlo to. Proto jsme šli vlastní cestou 
a jinde. Tenkrát jsme se na sebe hodně 
zlobili, ale čas rány zahojil. Dnes spo-
lupracujeme, děláme dohromady i tur-
naje a oba kluby si přitom udržují svůj 
charakter.

Co všechno Sportclub nabízí?
Dávno už nejsme jen tenis. Ten sice dál 
tvoří základní kmen, ale úžasně se chytla 
škola sportů, kde máme kolem padesátky 
dětí. Jde v ní o všestrannost. Pracujeme 
celoročně, v  létě pořádáme tři tenisové 
a  dva multisportovní kempy, každý rok 
na určité téma, ten letošní má podtitul 12 
úkolů pro Asterixe. Ještě je možné se při-

hlásit, každému podáme informace přes 
e-mail info@sportclubrevnice.cz. 

Od jakého věku s dětmi pracujete?
Od  čtyř let. Máme pro ně kroužek po-
hybových her. Po roce děti rozdělujeme 
podle výkonnosti a jejich zájmu. Některé 
se dají na tenis, jiné se přihlásí do školy 
sportů. Původně vznikla, abychom dali 
alternativu těm, kteří nechtějí dělat jen 
tenis. Chceme totiž u  sportu udržet ka-
ždého a najít pro něj, co mu bude vyho-
vovat. Původně jsme přivedli čtyři děti, 
dnes máme 230 členů, z toho přes 80 pro-
cent do 18 let.

Vzešel z vaší základny někdo,  
kdo je úspěšný na krajské nebo 
republikové úrovni? 
Známý je příběh Tondy Štěpánka. Náš 
odchovanec to dotáhl na  několikaná-
sobného mistra republiky. Jsme rádi, že 
dodnes má ke  Sportclubu vztah a  dělá 
u nás trenéra. Úžasná motivace pro děti. 
Ale mohl bych dát i jiné příklady.

Kde vidíte klub za pět deset let?
Necháme se překvapit. Potřebujeme v are-
álu za  vodou tenisovou halu, o  niž jsme 
přišli u  Liďáku, kde vzniká školní hala 
a  rozměry nedává šanci hrát v  ní tenis. 
Projekt haly připravujeme, ale realizace 
bude náročná. Nejen finančně. Věříme 
v  podporu starosty města pana Smrčky, 
kterou už vyslovil, a doufáme, že i ostat-
ní halu pochopí. Je pro děti. Dnes jsme 
v situaci, kdy kolem 170 dětí má od října 
do  dubna zhoršenou kvalitu sportování. 
Rodiče musí převážet tenisty na tréninky 
do Rudné, Litně a jinam v okolí. Bere jim 
to čas, utrácejí za benzin, a vlastně tím za-
těžují životní prostředí. Do haly v Řevni-
cích by si většina dětí došla pěšky.

Současné děti prý raději sedí 
u počítačů, než aby vyběhly ven.  
Co s tím?
To je v  Řevnicích jednoduché. Přiveďte 
děti k  nám a  my už si s  nimi poradíme. 
Třeba v sobotu 11. června od 9 hodin pro 
ně děláme sportovní dopoledne, předsta-
víme jim i kroužky na příští sezonu. Mys-
lím, že rodiče by ve vedení dětí ke sportu 
měli být důslednější. V  kroužku máme 
třeba 15 dětí, občas jich ovšem na  lekci 
přijde jen polovina. Ano, tři jsou nemocní, 
ale zbytek nedorazí, protože trochu fou-
ká. Jsou zhýčkaní. Ale postupně si zvykají, 
protože znají naše heslo: Není špatné po-
časí, jen špatné oblečení. Lada Nová

Více o podpoře sportu v regionu, 
největší radosti ve Sportclubu 
z pohledu Jana Švéda i jeho osobním 
„nej“ pohybu se dozvíte v celém 
rozhovoru na iDOBNET.cz.  
v rubrice Zajímaví lidé. 

Jana Švéda mnozí znají jako letitého sportovního 
novináře, a hlavně vedoucího Sportclubu Řevnice. 
Myšlenka na vznik klubu se urodila v roce 2008, kdy 
parta kolem trenérky Vlasty Kubátové a Michala Mottla 
chtěla založit tenisovou školu. Učit děti a dát jim co 
největší prostor. Jenže to byl problém.

Ze čtyř dětí máme 
přes 230 členů

Jan Švéd Hlavní trenér Michal Mottl při páteční lekci pohybovek předškoláků.
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Jindro, měsíčník DOBNET vychází 
v dolním Poberouní, tedy v kraji 
kolem Berounky na západ od Prahy. 
Jak dobře tento kout republiky 
znáte? Líbí se vám tu?
Jako malý jsem s prarodiči často jezdil 
na chatu poblíž Berouna a vzpomínky 
na to období jsou jedny z nejhezčích, 
které z dětství mám. Okolní krajina 
je na výlety jako dělaná, Český kras je 
kouzelné místo. Už jako kluka mě fas-
cinovaly hrady a zámky a Karlštejn byl 
jedním z mých nejoblíbenějších!

Zanedlouho se v Řevnicích objevíte 
na festivalu Porta, kde vystoupíte 
v neděli 3. července. Těšíte se?
Těšíme se moc. Porta je legendární 
a v rámci naší země a historie naprosto 
jedinečná akce!

Bude s vámi zpívat nějaký host nebo 
máte připraveno jiné překvapení?
Přivezeme si hosta a je příznačné, že je 
to skvělá mladá zpěvačka, kterou jsme 
poprvé potkali právě při našem minu-
lém vystoupení na Portě, Tereza Balo-
nová. Tenkrát jsme ji náhodou zaslechli 
zpívat její písničky, s nimiž ten rok 

vyhrála, a byli jsme úplně uneseni jejím 
talentem a hlasem. Pozvali jsme ji, aby 
s námi jela jako host na našem turné, 
a od té doby často spolupracujeme.

Na Portě jste poprvé hráli před třemi 
lety. Jaký dojem na vás udělalo Lesní 
divadlo a portoví fanoušci?
Bylo skvělé vrátit se zase ke svým koře-
nům, k akustické muzice a rodinnému 
prostředí uprostřed přírody, kam tahle 
hudba odjakživa patří. To místo má je-
dinečnou atmosféru. Byli jsme moc mile 
překvapeni, jak nás fanoušci přijali a jak 
spontánně reagovali. Moc jsme si to užili!

Vaše kapela v tomto roce oslaví 
desetileté výročí. Jak jste se tehdy 
dali dohromady?
Na začátky vzpomínám rád. Bylo to sice 
hektické, ale velmi tvůrčí období. Kama-
rád mě v té době seznámil s producentem 
Martinem Ledvinou, který se v současnos-
ti věnuje hlavně popové hudbě. Kořeny 
má ale v bluegrassu, dlouho působil jako 
kytarista v kapele Druhá tráva. Okamžitě 
jsme si padli do noty a začali spolu natáčet 
dema mých písniček. Jeho studio tehdy 
fungovalo jako místo setkávání různých 

muzikantů na jam sessionech a právě tam 
jsme se potkali s Martinem „Kásou“ Kasa-
lem a Ondrou Málkem. Měli kapelu Šatla-
va, ale chtěli se v muzice posunout novým 
směrem. Zahráli jsme si spolu a hned jsme 
si sedli lidsky i hudebně. Slovo dalo slovo 
a zanedlouho jsme měli první zkoušku.

Někde jsem četla historku o tom, 
že k názvu kapely vás skutečně 
inspiroval jelen, o němž jste zpívali 
v jedné písni. Je to pravda?
Ano, přesně tak! Když se začal blížit náš 
první koncert, došlo nám, že musíme 
kapelu nějak pojmenovat. Padla spousta 
různých variant, až jeden z kluků řekl: 
„Tak si pojďte říkat Jelen, podle té naší 
první písničky.“ Moje první reakce byla: 
„Jen přes mou mrtvolu!“ (smích)

Pak jsem o tom ale přemýšlel a po-
stupně mi došlo, že jde o skvělý nápad. 
To slovo má samo o sobě skvělou ener-
gii, stačí, když vyběhneme na pódium, 
řekneme: „Dobrý večer, dámy a pánové, 
my jsme Jelen!“, a atmosféra v sále oka-
mžitě vyskočí o 200 procent!

V roce 2014 jste už po dvou letech 
fungování získali titul Objev roku 
a o dva roky později také cenu 
za nejlepší skupinu na hudebních 
cenách Anděl. Co pro vás tyto 
úspěchy znamenají?
Je to pro nás samozřejmě velká čest. 
To, že si nás hudební akademie všimla 
a dala nám svoje hlasy, nás těší a váží-
me si toho. Muziku ale děláme hlavně 
pro lidi. Největším oceněním je to, že 
fanoušci chodí na naše koncerty, mají 
rádi naše písničky, zpívají je s námi, 
tomu se žádná cena nevyrovná.

Vloni jste po pěti letech vydali své 
šesté album Věci & Sny. Je něčím jiné 
než předchozí desky?

Kapela Jelen se na naší hudební scéně pohybuje už deset 
let a není asi mnoho lidí, kteří by její písničky neznali. 
Kromě fanoušků získal Jelen také dvě ceny Anděl, jako 
první Objev roku a později Nejlepší skupinu roku. Letos 
přijede s frontmanem Jindrou Polákem už podruhé 
na Portu do Řevnic, nejstarší hudební festival v ČR.

Jindra Polák z Jelena:  
Na Portu se moc těšíme
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  Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)     774 310 296 / 603 399 560
 automotodetailing@seznam.cz    AutoMotoDetailing

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL

RENOVACE SVĚTLOMETŮ

MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ,
NANO KERAMICKÁ
OCHRANA LAKU

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

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

Rozhodně. Od vydání našeho minulého 
autorského alba uplynulo pět let, kdy 
jsme kromě jiného neplánovaně vydali 
vzpomínkovou desku Půlnoční vlak Mi-
chala Tučného a strávili dva roky spolu 
s Michalovou dcerou Míšou na turné, 
kde jsme si připomínali jeho písničky. 
Za těch pět let jsme se všichni hodně 
posunuli, lidsky i hudebně. A myslím, 
že to je na desce znát. Během příprav 
na ni navíc přišel covid a s tím spojená 
opatření, takže jsme nemohli pracovat, 
jak jsme byli zvyklí, scházet se ve stu-
diu a tvořit společně. Ukázalo se ale, že 
to je i ku prospěchu věci. Donutilo nás 
to vystoupit ze zajetých kolejí a hledat 
nové způsoby spolupráce na dálku. 
Každý sám za sebe. I díky tomu je deska 
zvukově barevnější, možná i současněj-
ší. Na druhou stranu se ale, myslím, po-
dařilo zachovat všechno, co dělá Jelena 
Jelenem, tedy chytlavé, zpěvné melodie 
a texty „o něčem“. Moc nás těší, s jakým 
nadšením naši fanoušci desku přijali.

V kapele je vás v současné době osm. 
Kdo skládá písně?
Texty jsou z devadesáti procent moje prá-
ce, na hudbě pracujeme společně. Nápady 
přicházejí různě, nemáme žádný univer-

zální recept, podle nějž bychom tvořili. 
Každý pocházíme z jiného hudebního 
zázemí, všichni tak do muziky otiskneme 
kousek svého světa. A právě jejich součet 
nakonec vytváří to, co je Jelen.

Je nějaká píseň, kterou máte obzvlášť 
rád? Nebo se to nedá říct?
Vždycky je těžké vyzvednout jednu 
konkrétní písničku. Pro nás je každá 
jako naše dítě, každá má svůj příběh. 
Pro mě je třeba hodně osobní píseň 
Klidná jako voda, kterou jsem napsal 
pro svou dceru, nebo z nové desky 
písnička Rozlučková. Věnovali jsme ji 
našemu kamarádovi Davidu Stypkovi, 
fantastickému muzikantovi, který nás 
loni nečekaně opustil.

Hrajete na kytaru a zpíváte. Kdo 
vás v dětství vedl k hudbě? Měl jste 
v plánu stát se muzikantem?
Pocházím z muzikantské rodiny, moje 
babička byla fantastická zpěvačka, která 
měla našlápnuto stát se operetní hvěz-
dou. Bohužel odmítla vstoupit do stra-
ny, a tak jí komunistický režim zničil 
kariéru. Po zbytek života mohla zpívat 
jen na pohřbech a v pražském Jakubském 
sboru. Můj pradědeček byl zase houslový 

virtuos a v Benátkách nad Jizerou založil 
první nototiskárnu v Čechách, největší 
ve střední Evropě. Odmalička jsem chodil 
do hudebky, učil se na piano, trumpetu, 
na trombon, na ten jsem dokonce nějakou 
dobu hrál v dechovém orchestru. Když 
mi bylo čtrnáct, objevil jsem rockovou 
muziku a elektrickou kytaru a rozhodl se, 
že chci psát vlastní písně. Postupně jsem 
nacházel nové a nové hudební styly, za-
miloval se do zvuku akustických nástrojů 
a dospěl tam, kde se dnes nacházím.

A co vás na muzice nejvíc baví?
Je to věc, kterou jsem poprvé zažil právě 
v dechovém orchestru, když se linky 
jednotlivých nástrojů a melodií spojí do-
hromady, zaznějí společně a najednou se 
objeví hudba, z níž vám vstávají chlupy 
na rukou. Proto mě baví velké kapely se 
spoustou nástrojů, propracované vokály 
a harmonie. A když k tomu přidáte at-
mosféru v sále, na pódiu a spoustu lidí, 
kteří vzali vaše písničky za své a zpívají 
je s vámi, tomu pocitu se nic nevyrovná. 
A samozřejmě to, že můžete tohle všechno 
zažívat s bandou kamarádů, s nimiž vás 
kromě lásky k muzice pojí také přátelství 
a dobrá nálada. Neznám nic lepšího!
 Lucie Hochmalová, foto: Dáša Borovská

PORTA 1 .–3.  7.  |  Lesní  divadlo ŘEVNICE |  Program najdete v př í loze LÉTO NA BEROUNCE
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Rekonstrukce kulturního domu spěje do finále
Na sklonku června by měla být dokon-
čena rekonstrukce kulturního domu 
ve  Všenorech. Bývalý taneční a  diva-
delní sál ve  vile Nolč (později hotel 
Zdenka) mohou zájemci využívat již 
od července. Přesný den otevření zve-
řejní obec na svém webu. 

V  kulturním domě budou k  dispozici 
služby Všenorské knihovny a  Infor-
mačního centra Berounka. Dále zde své 
místo najdou expozice muzea o  ruské 
básnířce Marině Cvetajevové, výstavy 
věnované akademickému malíři Adolfu 

Liebscherovi, architektovi Břetislavu 
Štormovi a  Janu Nolčovi v  souvislosti 
s jeho zásluhami o rozvoj Všenor. Četné 
panely pojmou fotografie a texty z histo-
rie Všenor. Prohlédnout si budete moci 
i blízkou kapli sv. Jana Křtitele. 

V  kulturním domě rovněž najde své 
působiště Všenorská divadelní společ-
nost. Počítá se s  divadlem, koncerty či 
plesy. Bude tu kavárna s možností pose-
dět v letních měsících na zahrádce, dále 
prodej pohlednic a  publikací, k  tanci 
a poslechu občas zahraje skupina Kara-
van. V blízkosti je dětské hřiště či pose-

zení u  rybníčku, po  lesních cestách lze 
dojít na  Černolické skály nebo na  jiná 
zajímavá místa v okolí.

Skvělá zpěvačka Bára Hrzánová se 
ve středu 15. června od 20 hodin před-
staví v černošickém Club Kině v rámci 
22. ročníku Krimi Festu. Doprovodí ji 
Mário Bihári a Bachtale Apsa.

Když se kvůli koronaviru zavřela diva-
dla a koncertní sály, přišla Bára Hrzáno-
vá s nápadem uspořádat benefiční turné 
v domovech pro seniory, jejichž obyvate-
lé se ocitli na několik měsíců zcela odříz-
nuti od svých blízkých. A protože jedním 
z Bářiných nejbližších hudebních kolegů 
je fenomenální romský akordeonista 

a klavírista Mário Bihári, vznikl společ-
ný hudební projekt. Postupně se přidáva-
li další muzikanti z kapely Bachtale Apsa 

a odehráli přes 25 benefičních vystoupe-
ní po  celé republice. Díky perfektní at-
mosféře, pohodě a  skvělému ohlasu pu-
blika se protagonisté rozhodli k občasné 
spolupráci i v „normálních“ časech.

Bára Hrzánová je nejen vynikající he-
rečka, ale také všestranná zpěvačka, pro 
niž jsou romské písně srdeční záležitostí. 
Kapela Bachtale Apsa patří k tomu nejlep-
šímu, co v současnosti naše romská hudeb-
ní scéna nabízí. Repertoár ovšem netvoří 
jen romská tradiční hudba, ale také autor-
ská tvorba lídra Mária Biháriho a kytaris-
ty a skvělého zpěváka Petera Horváta.

Tradiční akce nazvaná Pohádkový les se už podesáté koná 
ve Vonoklasech. Startuje 11. června ve 13 hodin na návsi.

Pohádky a úkoly na děti čekají v krásné přírodě v okolí Vono-
klas. Tentokrát chlapci a děvčata potkají princezny, čerty, klau-
ny, ale také krále Jelimána nebo Harryho Pottera. Připraven 
je bohatý doprovodný program, třeba medový stánek, bylin-
ky, malování na obličej nebo bojové umění šermířské skupiny 
Alotrium.

„V roce 2011 se u nás dala dohromady parta lidí, která pro 
své děti chtěla připravit něco výjimečného. Našlo se 45 aktiv-
ních účastníků a na pohádky přišlo 254 dětí nejen z Vonoklas. 
Postupem času se celý tým Pohádkového lesa rozšiřoval, při-
dali se hasiči z Vonoklas, vystavující svou unikátní historickou 
techniku, hasiči ze Solopisk, kteří pravidelně se svým dětským 
družstvem předvádějí ukázku zásahu. Děti vyrostly a stávají se 
z  nich nové princezny a  princové, všichni se snaží, aby právě 
jejich zastavení bylo nejpovedenější. Dnes se prakticky ve všech 
vonoklaských domech podílejí na  vzniku pohádkové akce. Pe-
čou koláče, šijí kostýmy nebo dodají pohádkovou rekvizitu. 
V roce 2019 se 106 osob všech generací chopilo své aktivní role, 
obsloužili jsme 375 dětí,“ říká jedna z organizátorů Veronika 
Zirklová ze spolku TO-JE-VONO.

Bára Hrzánová to rozjede s romskými písněmi

Foto archiv o
rganizáto

ra

Foto archiv obce

Pohádkové postavy  
provedou děti po lese Dotek lásky vás ovane 

na liteňském zámku
Open air koncert s  názvem Dotek lásky se v  sobotu 
18. června v 18 hodin odehraje v parku zámku Liteň. 
Připravuje se s Operním studiem Slovenského národ-
ního divadla v  rámci unikátní spolupráce na  Pěvec-
kých kurzech Festivalu Jarmily Novotné.

Pěvci předvedou překrásné árie raného romantismu, 
zpracované do  scénických obrazů zachycujících lásku 
v různých podobách. Námět koncertu inspirovaly sonety 
Williama Shakespeara. 

Pěvecké kurzy se v  Litni konají každý rok. Tentokrát se 
uskuteční pod vedením prvotřídních umělkyň, holandské 
pěvkyně a mentorky Margreet Honig a české sopranistky Si-
mony Houda Šaturové. Dámskou dvojici doplní operní reži-
sér Marek Mokoš. Kurzy jsou výjimečné také exkluzivní spo-
luprací s Operním studiem Slovenského národního divadla.

Koncert se koná za každého počasí. Vstupenky objed-
náte prostřednictvím e-mailu tickets@zamekliten.cz 
nebo na telefonním čísle 737 650 497.
Rozhovor s režisérem koncertu Markem  
Mokošem si můžete přečíst na webu iDOBNET.cz.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
červen–září 2022

Mezinárodní 
festival Jazz 
Černošice
30. 5.–5. 6. 
Černošice
Pozvánka #2 

Dotek lásky 
18. 6. Liteň
51

Porta
1.–3. 7. Řevnice
Pozvánka #13

Benefiční 
koncert
20. 9. 
Dobřichovice
114

Jablkobraní 
17. 9. Všenory
110

Filharmonie v lese 3. 9. Řevnice 100
Debashish Chaudhuri, Kateřina Englichová

  akce přecházející do dalšího měsíce  divadlo  výstava  koncert  hudba  film

  akce má pozvánku  poezie  vzdělávání  pouť  jídlo  historie

 sport  tanec  pro děti  auta

 731 755 969
mnpoint flowers bistro Dobřichovice 

mnflorist.cz Stanek s květinami a kávou vedle plynboudy.

KVĚTINY
PRO PANÍ

UČITELKY
Objednejte si květiny
předem s 20% slevou.
Kytice všech druhů a velikostí. 
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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

vyrobeno v ČR

18 990 Kč

27,5“
13,5“ rám
váha 12 kg
1x10

RESTAURACE  
A HOTEL GRAND
• ubytování a restaurace s letní terasou
• 2 salónky s kapacitou 20 a 50 osob
• oslavy, zahradní párty, rauty...
• možnost rezervace zahradní restaurace
• taneční parket, ohniště, parkoviště

 Pod Lipami 265, 252 30 Řevnice
 257 721 810   info@hotelgrandrevnice.cz

w w w. h o t e l g r a n d r e v n i c e . c z

Hledáme brigádníka, např. vysokoškoláka 
na cca 1 měsíc v letní sezóně – pozice 
servírka/číšník.

červen

duben až říjen 
Arboretum   1

 Všenory, Na Kobylce 570
 pá, so 10–18
 arboretum-vsenory.webnode.cz

30. 5.–5. 6. 
Mezinárodní festival Jazz 
Černošice 2022    2 

 Černošice, na více místech

1.–30. 6.
Gastronomie – Fotoklub 
Beroun, fotografie  3

 Dobřichovice, zámek
 9–20

3.–5. 6.
Broučci – Kukadýlko 
a Svatojánská kapela   4

 Řevnice, Bio
 19, 15 (5. 6.) 

4.–5. 6.
Průvod vévody Štěpána 
II. bavorského – z Králova 
Dvora do Srbska    5 

 Králův Dvůr, Beroun, Tetín, 
Srbsko
 
10. a 11. 6.
Lhotecké předletí  6

 Lhotka, Bar u Emy
 
10.–12. 6.
Karlštejnský motosraz  7

 Karlštejn, kemp
 
11. a 12. 6.
Hrnčířské a řemeslné  
trhy    8

 Beroun, Husovo nám.
 8

11. a 18. 6.
Šíleně smutná princezna  
– Notičky   9 

 Řevnice, Lesní divadlo
 19

12. a 19. 6.
Šíleně smutná  
princezna – Notičky   9

 Řevnice, Lesní divadlo
 17 

21. 6.–5. 7. 
Marek Matouš – vernisáž 
21. 6.  10 

 Mokropsy, kaplička
 19

24. 6.–30. 7. 
Dobřichovické kulturní léto
   11 
Dobřichovice, zámek

24.–26. 6.
Byl jednou jeden král – DDS 
a Kukadýlko   12

 Dobřichovice, zámek
 20, 17 (26. 6.)

červenec

1.–3. 7.
Porta     13 

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

1., 8., 15., 22. a 29. 7.
Letní kino Dobřichovice  14
Pátek – filmový svátek aneb 
v telce stejně nic nedávaj’!

 Dobřichovice, zámek
 21.30 

3.–6. 7.
TIK TIK – Všenorská 
divadelní společnost  15

 Dobřichovice, zámek
 20

7.–9. 7., 14.–16. 7.
Dáma od Maxima – 
Divadelní Studio  
Řevnice  16

 Řevnice, Lesní divadlo 

12.–26. 7
Marie Ladrová  
a Karolína Bílková  17

 Mokropsy, kaplička
 
23. a 24. 7.
TIK TIK – Všenorská 
divadelní společnost  15

 Řevnice, Lesní divadlo
 
31. 7.–14. 8.
Plenérová škola  18

 Mokropsy, kaplička
 
31. 7.–21. 8. 
Festival staré hudby  
Musica Viva  19

 Dobřichovice, zámek, kaple 
 Karlík, kostel 

srpen

5.–7. 8. a 12.–14. 8.
Dítka z fitka – Divadelní 
soubor Řevnice  20

 Řevnice, Lesní divadlo
 
13. a 14. 8.
Mariánská pouť  

    21 
 Černošice, před kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie
 10

23.–29. 8.
Divadlo v lese  22

 Řevnice, Lesní divadlo
 20
 www.lesnislavnosti.cz

 28.–29. 8.
Ořešská pouť      23

 Ořech, areál SK Viktorie  
 so 20, ne celý den 

září

9. a 10. 9.
Šíleně smutná  
princezna – Notičky   9

 Řevnice, Lesní divadlo
 19 

10. a 11. 9.
Hrnčířské trhy 

    24 
 Beroun, Husovo nám.
 8

11. 9.
Šíleně smutná  
princezna – Notičky   9

 Řevnice, Lesní divadlo
 17 

20. 9.–4. 10.
Richard Nestler  25

 Mokropsy, kaplička
 
24. a 25. 9.
Karlštejnské vinobraní
    26 

 Karlštejn
 10
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1. června  st

Slavnostní odhalení desky 
Antonínu Petrákovi  27 

 Všenory, ZŠ a MŠ
 17

3. června  pá

Noc kostelů – prohlídka 
kostela a varhan  28

 Osov, chrám Narození  
sv. Jana Křtitele  18

4. června  so

Dětský den  
Letem světem  29 

 Černošice, hřiště Sokola
 14

Výročí 100 let založení 
Sokola     30

 Hlásná Třebaň, sokolovna 
a hřiště  14
 
Ples taneční skupiny 
Proměny   31

 Zadní Třebaň, Společenský 
dům  19:30

5. června  ne

Volejbalový turnaj 
v minivolejbalu  32

 Dobřichovice, TJ Sokol  9
 
Poselstvo vévody Štěpána 

  33
 Srbsko, Camp  13:30 

Kvarteto České  
filharmonie   34

 Karlík, kostel  17

8. června  st

Naši furianti   35
 Černošice, Club Kino  18

10. června  pá

 

Bratři Ebenové   36
 Ořech, farní dvůr (venku 

u kostela)  20
 
Bluesový večer   37 

 Černošice, amfiteátr ZŠ 
Mokropsy  19
 
Noc kostelů  38

 Tetín, kostel
 
Noc kostelů  39

 Karlštejn, kostel 
sv. Palmácia  18 

11. června  so

Brdský půlmaraton  40
 Kytín, sportoviště  9

 
Pohádkový les   41

 Vonoklasy, start na návsi
 13 

Osovský svatojánský  
akord   42

 Osov, místní koupaliště
 14

Rodinný desetiboj   43 
 Lety, areál Sokola  9.30

13. června  po

Závěrečný koncert ZUŠ  
   44

 Černošice, modlitebna 
Církve bratrské  19

15. června  st

Blues Trio – Ballard, Hrubý, 
Kučera    45

 Dobřichovice, zámek
 19.30

 
Bára Hrzánová – Mário 
Bihári a Bachtale  
Apsa   46

 Černošice, Club Kino  20

17. června  pá

Bluesový večer   47
 Černošice, Club Kino  19

18. června  so

Osovská pouť      48
 Osov, hřiště u sokolovny
 10

 
Gastronomie – Fotoklub 
Beroun, vernisáž  49

 Dobřichovice, zámek  17
 
Food festival Všechny chutě 
světa  50

 Dobřichovice, pod zámkem
 10

 

Dotek lásky   51
 Liteň, zámek  18

19. června  ne

 

Koncert duchovní hudby 
  52

 Příbram, Svatá hora  17

24. června  pá

Netradiční taneční 
odpoledne     53

 Lety, u srubu U Kocoura
 17

 
Bratři Ebenové   54

 Řevnice, Lesní divadlo
 20

25. června  so

Vlasta Redl s kapelou   55
 Řevnice, Lesní divadlo
 20

60 let výročí TJ Ostrovan 
 56

 Zadní Třebaň, Ostrov 
 
Vonoklaští gentlemani  
– 2. ročník  57

 Vonoklasy, fotbalové hřiště
 9

 
Svatoivanské putování 
do Svatého Jana pod Skalou 

 58
 Srbsko, start u kapličky
 8–10
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RODINNÝ PIVOVAR
U Cukrovaru 135, 266 01 Beroun
tel.: 311 625 239
mobil: 602 388 305, 728 325 809

www.berounskymedved.com

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
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25. června  so

Rodinný den, kapela 
Uvidíme    59

 Vižina, sportovní areál
 
Pouť z Černolic do Všenor 

  60 
 Černolice, kaplička 

sv. Jana Křtitele  14
 
Zahořanský paddle fest  61

 Zahořany, rybník  10

26. června  ne

Čert a Káča   62
 Řevnice, Lesní divadlo  16

Docuku   63
 Černošice, amfiteátr  19

28. června  út

Dětský desetiboj   64
 Lety, areál Sokola  8

 
Live in Amerika: Holeček 
& Marcel Project + Michal 
Prokop Trio   65

 Mořina, lom Velká Amerika
 15

29. června  st

Hurá prázdniny  66 
 Černošice, pozemek ZŠ 

a amfiteátr  13.30

Práskni do bot – Divadlo 
Na Jezerce  67

 Dobřichovice, zámek  20

30. června  čt

Prázdninový jam na jezu V 
   68

 Dobřichovice, jez  17
 

2. července  so

100 let – Sokol fotbal  69
 Vonoklasy, fotbalové hřiště
 10

Koule – DS Temno  70
 Dobřichovice, zámek  20

 
Nohejbalový turnaj  71

 Lety, areál Sokola  9

4. července  po

The Beatles Revival Kladno 
& Karel Kahovec   72
vzpomínka na Petra Nováka

 Řevnice, Lesní divadlo  19

7. července  čt

Ensemble PAX   73
 Dobřichovice, kaple  20

9. července  so

 

Prokopská veselice   74
 Vonoklasy, náves  17

10. července  ne

Vodnická pohádka – DS 
Koňmo   75

 Dobřichovice, zámek  17

12. července  út

Občan první jakosti, 
Divadlo Na Jezerce  76

 Dobřichovice, zámek  20

16. července  so

Trans Brdy  77
 Dobřichovice, pod lávkou 

pro pěší
 
Letní kino  78

 Vižina, sportovní areál
 21.30

17. července  ne

Dvě na tři – Lucie Kukulová 
a Stáňa Čížková   79

 Dobřichovice, zámek  20

19. července  út

Rudý prezident – Divadlo 
RePublika  80
Dobřichovice, zámek  20

21. července  čt

Raut – Geisslers 
Hofcomoedianten  81

 Dobřichovice, zámek  20

22. července  pá

Tři sestry   82
 Řevnice, Lesní divadlo
 17.30

23. července  so

Blues na hrázi – koncert  
After 40 a Dobi Boyz   83

 Lety, srub U Kocoura  19
 
Robert Křesťan a Druhá 
tráva   84

 Dobřichovice, zámek  20

30. července  so

Vernisáž výstavy 
Smetanová – Zvonek  85

 Tetín, kostel sv. Jana 
Nepomuckého

Rockabilly CZ Rumble  
vol. 14   86

 Řevnice, Lesní divadlo  12
 
Ondřej Ruml   87

 Dobřichovice, zámek  20
 

4

Školy Hlásek budou mít 
od září 2 volná místa 
ve 4. ročníku.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rádi se s vámi sejdeme, děti  budou mít příležitost si u nás 
vyzkoušet výuku a poznat se s budoucími kamarády.

Více informací najdete na webu školy.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Rovinská 96
Hlásná Třebaň

777 568 562
www.skolyhlasek.cz
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31. července  ne

Lotrando a Zubejda   88
 Černošice, amfiteátr

13. srpna  so

 

Dixieland   89
 Dobřichovice, u lávky  14

 
Hasofest  90

 Hlásná Třebaň, u jezu  13

Osovská regata, soutěž 
netradičních plavidel  91

 Osov, místní koupaliště
 15

20. srpna  so

Festival amatérských kapel 
8. ročník multižánrové 
hudební přehlídky, vstup 
volný   92

 Ořech, za sokolovnou  14

Vonoklaské rockování 
  93

 Vonoklasy, lom Malá skála
 18

27. srpna  so

Potlach a dětský den 
   94

 Lety, osada Strong Boy  14

Vinařské slavnosti 
   95

 Dobřichovice, zámek  13

28. srpna  ne

Rozloučení s prázdninami 
   96

 Všenory, hřiště 
za kulturním domem

 odpoledne
 

31. srpna  st

Slavnostní otevření ZŠ Lety 
 97

 Lety, budova ZŠ  14

2. září  pá

Disco pro malé i velké   98
 Lety, srub U Kocoura  16

3. září  so

Srbecký hudební festival 
  99

 Srbsko  14

Filharmonie v lese   100 
 Řevnice, Lesní divadlo

Loučení s létem 
a 145. výročí SDH Liteň 

  101
 Liteň, areál zámku  14

Trotlík – orientační závod 
na kolech  102

 Vižina

4. září  ne

Dětský den – Hurá do školy
 103

 Karlík, hřiště

10. září  so

110 let fotbalu  104
 Tetín, fotbalové hřiště

Župní přebory nohejbal, 
turnaj v ping-pongu  105

 Lety, areál Sokola  9

Šermířská alotria  106
 Dobřichovice, zámek

16. září  pá

Putovní kino  107
 Tetín, před vinotékou, 

Dr. Aksamita 105

Noc sokoloven  108
 Lety, areál Sokola  18

Letní kino  109
 Lety, u srubu U Kocour 
 20

17. září  so

Jablkobraní    110
 Všenory, kulturní dům 

a okolí  13–19

Veterán klub Všenory se 
představuje  111

 Všenory, Kulturní dům 
a okolí  14

Svatoludmilská pouť   112
 Tetín

První košt  113
 Vonoklasy, hospoda 

Na Vyhlídce  15

20. září  út

Benefiční koncert – Bára 
Hrzánová a Mário Bihári 

  114
 Dobřichovice, zámek

24. září  so

Přehlídka socialistických 
aut   115

 Dobřichovice, pod zámkem 
a na cyklostezce

28. září  st

Posvícenské odpoledne 
  116

 Osov, areál ZŠ  14

Svatováclavské posvícení 
paprikové   117

 Srbsko, náves u lípy  13

1. října  so

Svatováclavské posvícení 
  118

 Vonoklasy  15

LÉTO NA BEROUNCE 2022
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Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00    SO 8:30-11:30
www.knihyrevnice.cz

Čtení na léto
tištěné i audioknihy

pořídíte u nás v obchodě
nebo
on-line

Pronájem lodi
na Slapech
 dvouhodinová plavba

	 rekreační	plavba	pro	 
6 osob (od 10 do 16 hod.)

	 kondiční	plavby	 
pro	nezkušené	kapitány

Lifeinvest.cz    lifeinvest@lifeinvest.cz    739 109 780



in
zerce

2

Jazz Černošice    

Sedmnáctý ročník mezinárodního 
jazzového festivalu Jazz Černošice 2022 
běží od pondělí 30. května naplno, opět 
jsou připravena zajímavá jména. Letos 
navíc poměrně větší počet zahraničních 
účastníků, např. z USA, Izraele, Anglie, 
ale také z Ukrajiny nebo třeba Irska.
A koho byste si rozhodně neměli nechat 
ujít? Samozřejmě záleží na vkusu 
každého z vás. My se zvláště těšíme 
na jedinečné bratislavské hudební 
seskupení Preßburger Klezmer Band 
a kytarového mága Michala Pavlíčka 
s Triem. Skutečným kulturním mlsalům 
pak vřele doporučujeme hudební lahůdku 
v podání pianisty Martina Kratochvíla 
a kytaristy Tonyho Ackermana.

5

Královský průvod 
na Tetíně   

Tato druhá větev Královského průvodu 
vznikla z iniciativy starosty obce 
Tetína a projektu Svatá Ludmila 1 100 
let, námětem je opřena o historickou 
postavu vévody Štěpána II. Bavorského, 
u nás známého z filmu Noc na Karlštejně 
v podání Miloše Kopeckého. Vévoda 
Štěpán II. Bavorský s rytíři, jezdci 
a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 
4. června L. P. 2022 z Králova Dvora 
přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. 
V neděli 5. června se z Tetína vydá 
do Srbska. Na všech zastávkách čeká 
návštěvníky kulturní program.

sobota 4. 6.
16:00 Rozcestí u rozvodny
16:15 Sokolovna
16:30 Příchod průvodu na náves k faře
16:45 Přivítání Dětský tetínský sbor, 

bubny vévodské
17:00 Pozdravení: rychtář tetínský – 

starosta, farář tetínský, bubny 
vévodské, šerm družiny, 

17:15 Pozdravení: vévoda z Bavor 
Štěpán II., bubny vévodské

17:30 Šerm: velké vystoupení vévodské 
družiny Burdýři, bubny vévodské

17:45 Oslavný koncert skupiny Grian

10

V mokropeské kapličce se 
představí mladí umělci  

Výstavami na téma Mokropsy ožije letos 
v létě a na podzim mokropeská kaplička 
svatého Václava. Pohostí pět výstav 
v rámci projektu akademické malířky 
Marie Ladrové, která na červenec 
chystá i dvoudenní akvarelový plenér. 
A jaké expozice se chystají?
Marek Matouš: 21. 6.–5. 7., Marie 
Ladrová a Karolína Bílková: 12.–26. 7., 
Plenérová škola: 31. 7.–14. 8.,  
Richard Nestler: 20. 9.–4. 10.  
a Birgitt Fischer: 11. 10.–25. 10.

11

Dobřichovické 
kulturní léto   

Dobřichovická divadelní společnost 
a agentura Gei-Ša pořádají v červnu 

a červenci festival Dobřichovické 
kulturní léto. A jako každý rok bude 
z čeho vybírat. Návštěvníky čekají 
divadelní hry domácího souboru 
i zajímavých hostů, koncerty různých 
žánrů, filmy v letním kině a dětské 
diváky i pohádky.
Přijďte se pobavit a potěšit sebe 
i nás, protože pro divadelníky není 
nic důležitějšího než hlediště plné 
spokojených diváků. Vstupenky 
na představení zakoupíte online 
na https://www.webticket.cz/
program/dds nebo v Infocentru 
Dobřichovice.

Program:
24., 25. června
20:00 Byl jednou jeden král
26. června
17:00 Byl jednou jeden král – hudební 

pohádka / DDS a Kukadýlko
29. června
20:00 Práskni do bot – komedie / 

Divadlo Na Jezerce
1., 8., 15., 22. a 29. července
21:30 Pátek – filmový svátek letní kino
2. července
20.00 Koule – komedie / Divadelní 

skupina Temno
3., 4., 5. a 6. července
20:00 TIK TIK – komedie / Všenorská 

divadelní společnost
7. července
20:00 Ensemble PAX – koncert v kapli
10. července
17:00 Vodnická pohádka – pohádka / 

Divadlo Koňmo

6Pozvánky  LÉTO NA BEROUNCE 2022

PADDLEBOARDY ŘEVNICE    RODINNÁ PŮJČOVNA
paddleboardy  kajak
 aquazorbingový válec
cvičení vedené instruktorkou
osvěžující občerstvení v místě

www.paddleboardy-revnice.cz

Otevírací doba o prázdninách
po – ne 13 až 19 hod.
Mimo sezonu po dohodě.

 Karlštejnská 33 („koupací louka“ hned za lávkou)

731 303 593
732 763 783

NOVINKA
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12. července
20:00 Občan první jakosti – komedie / 

Divadlo Na Jezerce
17. července
20:00 Dvě na tři (Stáňa Čížková a Lucie 

Kukulová) koncert U Věže
19. července
20:00 Rudý prezident – satirický 

kabaret / Divadlo RePublika
21. července
20:00 Raut kabaret La Fontaine / 

Geisslers Hofcomoedianten
23. července
20:00 Robert Křesťan a Druhá tráva, 

koncert
30. července
20:00 Ondřej Ruml – koncert

13

Přichází Porta s číslem 56 
   

Řevnice se během prvního prázdninového 
víkendu opět stanou hlavním městem  
té nejlepší hudby, která se řadí do oblasti 
folku & country a dalších příbuzných 
žánrů. Festival Porta se ve zdejším 
Lesním divadle odehraje  
od 1. do 3. července už po čtrnácté.

Nejstarší open festival, jehož dobré 
jméno je výsledkem obětavé práce 
minimálně dvou generací, otevírá své 
brány dokonce po šestapadesáté. 
A také letos pořadatelé připravili skvělý 
program, v němž hlavní role patří 
soutěžícím, kteří do finále postoupili 

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 a zahradnické potřeby

 Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 284 828 702 / 736 773 276 / 734 382 170

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

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

z oblastních kol. Během tří dnů se 
finálovou soutěží prolnou vystoupení 
známých hostů. Zazpívají například 
Marien, Nezmaři, Irish Deew, Petr 
Kocman, Tomáš Linka a Přímá linka, 
vítězka Porty 2018 Tereza Balonová 
nebo kapela Jelen.

pátek 1. července
18:00 Marien
18:50 Soutěž (finále)
20:15 Přelet MS
21:00 Soutěž (finále)
22:15 Nezmaři

sobota 2. července
10:00 Recitály
14:00 Soutěž (finále)
15:40 Vítěz Dětské Porty
16:10 Soutěž (semifinále)
17:10 Irish Dew
18:05 Ponožky pana Semtamťuka
19:05 Malina Brothers
20:05 Petr Kocman a host
21:05 Michal Horák
22:00 Tomáš Linka a Přímá linka

neděle 3. července
10:00 Recitály
13:10 Loes & The Acoustic Engineers
14:00 Vyhlášení výsledků
14:40 Tereza Balonová
15:30 Jelen

26

Karlštejnské 
vinobraní    

Dvacátý čtvrtý ročník velkolepých 
středověkých slavností se po loňské 
pauze opět uskuteční v Karlštejně, 
a to 24. a 25. září. Začíná se v sobotu 
v 10 hodin před Výzkumnou vinařskou 
stanicí. Součástí jsou koncerty, tance, 
divadla, dobové krámky i souboje 
šermířů. Návštěvníci se mohou těšit 
na ohňové vystoupení a středověké 
rytířské divadlo Traken.

Karlštejnské vinobraní se koná od roku 
1996 a navazuje na předválečnou 
tradici. Vrcholem programu je 
historický průvod vedený cechmistrem 
a karlštejnskými vinaři, jehož největší 
ozdobou je císař římský a král 
český Karel IV. se svou chotí Eliškou 
Pomořanskou a družinou královských 
dvořanů. Císařský pár je doprovázen 
královskými heroldy, fraucimorem, 
královskými bubeníky a kejklíři.

21

Mariánská pouť      

Tradiční dvoudenní akce nabídne i letos 
bohatý program. Všichni návštěvníci 
se mohou těšit na hudbu rozličných 
žánrů, na koncert zpěváka Voxela nebo 
kapely Harry Band, jarmark, dílny, 
divadlo, pohádky pro děti, a hlavně 
na sousedská setkání na návsi před 
kostelem a v Komenského ulici.

24

Podzimní hrnčířské trhy 
   

Na tradiční oblíbené akci plné hrnčířů 
a řemeslníků potkáte několik hudebních 
souborů. Letos předvedou své umění stovky 
českých i zahraničních keramiků a hrnčířů, 
kteří svá díla sami vytvářejí a dodržují při 
tom původní technologii výroby.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí 
podpořilo město Řevnice a obec Všenory.

8

9

Šíleně smutná princezna 
 

Dětská lidová muzika Notičky a divadelní 
ochotníci zvou na známou hudební 
pohádku Šíleně smutná princezna. 
V divadelní adaptaci pod režijní 
taktovkou Notiček vystoupí v hlavních 
rolích Natálie Němečková a Miloslav 
Frýdl ml. Nebude chybět ani živá muzika 
pod taktovkou Jana Martínka.

27

Slavnostní odhalení 
pamětní desky   
Slavnostní akt odhalení pamětní desky 
se odehraje 1. června od 17 hodin 
v zahradě školy ve Všenorech. Deska 
bude připomínat Antonína Petráka, 
v letech 1906–1919 starostu obce 
Černolice-Všenory a obce Všenory 
v letech 1922–1945. Petrák se zasloužil 
o postavení budovy školy v roce 1938. 
Součástí programu bude vystoupení 
dětí. Slavnostní akt předznamená školní 
zahradní slavnost.

29

Děti budou cestovat 
po světadílech  

Zvládnete nosit věci na hlavě jako 
africké ženy? Jak si poradíte s asijskými 
hůlkami? A dokážete skákat rychleji 
než australský klokan? Do všech 
šesti světadílů se děti mohou vypravit 
během dětského dne, který pod názvem 
Letem světem pořádá město Černošice 
ve spolupráci s místním Sokolem 
a Mraveništěm. Koná se v sobotu 
4. června od 14 hodin na hřišti Sokola 
a na prostranství před knihovnou. Vstup 
je zdarma.

37

Letní bluesové večery  
pod širým nebem    

Dva letní bluesové večery se v červnu 
konají v Černošicích. První můžete 
navštívit 10. června v amfiteátru ZŠ 
Mokropsy a druhý o týden později 
na zahrádce Club Kina.
První bluesový večer zahájí v 19 hodin 
česko-americká formace Dobré Ráno 
Blues band. Druhým účinkujícím je 
legendární slovenská funkbluesová 
kapela Bluesweiser s lídrem, zpěvákem, 
kytaristou a moderátorem pořadu ČT 
Jurajem Turtevem. Během druhého 
večera zahraje v 19 hodin chorvatský 
multižánrový kytarový virtuos Damir 
Hall Halilić, který patří k evropské 
špičce. V půl deváté se představí trio 

slovinského zpěváka a kytaristy Paula 
Batta, trvale žijícího v Česku.

43

Rodinný desetiboj    

Je tady sportovní akce pro celou rodinu! 
Cílem je setkání členů i nečlenů Sokola, 
změření sil v různých sportovních 
disciplínách, přilákání dětí k pohybu 
a ukázka toho, že sport může být 
zábavou i výzvou zároveň. Sportovní 
aktivity jsou složeny z klasických 
disciplín, jako je běh přes překážky, 
hod oštěpem, vrh koulí, skok do dálky, 
přeskoky přes švihadlo nebo šplh 
na tyči či laně. 

60

Pouť z Černolic 
do Všenor   

Příjemnou procházku lesem z Černolic 
kolem Černolických skal ke kapli 
ve Všenorech můžete absolvovat 
25. června. Začátek je ve 14 hodin 
v Černolicích u kapličky. Ve Všenorech 
se koná prohlídka kaple s výkladem 
a bohoslužba, připraveno je hudební 
vystoupení, posezení a občerstvení. 
Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena 
v roce 1889 v pseudorománském slohu. 
V jejím suterénu je krypta rodiny Nolčů, 
majitelů všenorského panství.

66

Školáci přivítají  
prázdniny v amfiteátru  
Se školním rokem se mohou černošičtí 
školáci rozloučit na zábavném 
odpoledni, které pro ně ve spolupráci 
se Základní školou Černošice chystá 
oddělení kultury. Tradiční akce 
nazvaná Hurá prázdniny se uskuteční 
29. června.
Po obědě budou žáci na školním 
pozemku plnit nejrůznější sportovní 
a vědomostní úkoly. Od 13:30 program 
pokračuje na pódiu amfiteátru. Na úvod 
je v plánu hudební vystoupení Pavla 
Hokra a jeho hostů plné českých 
i zahraničních hitů. Ve 14 hodin předá 
starosta města Filip Kořínek ocenění 
Skokan roku. O vyvrcholení programu 
se postará známý moderátor a DJ Olda 
Burda, který má přichystané rozmanité 
soutěže pro kluky a holky.

83

Blues na hrázi   

Tradiční letní koncert Blues na hrázi 
č. 9 se uskuteční 23. července u srubu 
v Letech. Skupina After 40 připravila 
malé překvapení a jako předkapelu 

pozvala dobřichovickou skupinu Dobi 
Boyz. Tito mladí hudebníci jsou ve svém 
okolí velice populární. Hrát začnou 
v 19 hodin, od 20 hodin je vystřídá 
bluesrocková formace After 40.
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Lesní divadlo Řevnice | vstupné 500 Kč
Předprodej vstupenek: Kulturní středisko Řevnice, 

MMC Praha a na webu www.lesnislavnosti.cz

23.8. a 24.8.
20:00
Komplic  
DD

LESNÍ
Slavnosti
Divadla
2022

29.8. 20:00
Proton !!! 
Vosto5

26.8. 20:00
Vražda krále 
Gonzaga
DD

25.8. 20:00
Elegance 
molekuly
DD

Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

ŘEVNICE | ČERNOŠICE | RADOTÍN | ZBRASLAV

TANEČNÍ
podzimní večery pro mládež i dospělé

ZAČÍNÁME KONCEM ZÁŘÍ
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PŘÍRODOU OVĚŘENÉ OUTDOOROVÉ
OBLEČENÍ          OBUV          VYBAVENÍ

LEZEC-SHOP     Karlická 662,Lety, www.lezec-shop.cz
Po - zavřeno, Út - So 10:00 - 18:30, Ne - zavřeno

Slevový kupón 100 Kč na tlumič pádu pro via ferratu 
lze uplatnit do 31. 7. 2022 v kamenné prodejně.

OUTLET - SEZONNÍ VÝPRODEJE

PŮJČOVNA OUTDOOR VYBAVENÍ

REVIZE PRACOVNÍHO VYBAVENÍ

VŠE NA HORY, FERRATY, DO KEMPU

+ +

• ELEKTROKOLA
• KOLA
 horská
 trekingová
	 silniční
	 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
	 perfektní	
předprodejní

	 příprava	kol

LETNÍ  OTEVÍRACÍ  DOBA

po-pá 8-18 | čt 8-20 | so 8-12
 info@kola-sport.cz      257 721 313

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

CHCEŠ JET JAKO CHCEŠ JET JAKO 
MOTORKA?MOTORKA?

KUP SI ELEKTROKOLO  
OD ŠTORKA!

EL
E K

T R O K O L A

S K L A D E M
NOVÁ

přihlásit

Příměstský sportovní tábor s beachvolejbalem 8–14 let, 15.–19.8.

Tabory2022_inzerce_190x132.indd   1Tabory2022_inzerce_190x132.indd   1 10.05.2022   12:4710.05.2022   12:47
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Zámek Dobříš jako by z oka vypadl châ-
teau de Breteuil, zámečku stojícímu po-
blíž Paříže. Snoubí se v  něm rokoková 
hravost, půvab francouzských a anglic-
kých zahrad se zahradními ornamenty 
a  stříhanými ploty ve  tvaru bludiště. 
Pochází z druhé poloviny 18. století, kdy 
ho po požáru přestavěly do rokokové po-
doby spojené rody Colloredo-Mannsfeld. 
Potomci rodů ho po dvojím vyvlastnění 
za 2. světové války a za  socialismu zís-
kali zpět do vlastnictví v roce 1998. Jeho 
dnešním majitelem je Jerome Colloredo-
-Mannsfeld z Rakouska.

Prohlídka je rozdělena do tří okruhů. 
Novinkou jsou letos rekonstruované 
místnosti. Uvnitř se díky tzv. audioprů-
vodci můžete pohybovat přesně podle 
svých možností.

Úchvatná zahradní architektura
Váháte-li, zda vám zámek k výletu bude 
stačit, určitě neodoláte nádherným 
okolním zahradám. Francouzský park 
nedávno prošel zásadní rekonstrukcí. 
Obnovy se dočkala zvláště oranžerie, 
kdysi určená k  pěstování citrusového 

ovoce. Tato uzavřená a vytápěná stavba 
s velkými okny má původ v renesanční 
Itálii. Tehdy byla velmi módním doplň-
kem a  říkalo se jí limonaia. Oba názvy 
jsou jistě elegantnější než později užíva-
né praktické slovo skleník. Revitalizace 
se dočkal i závlahový systém a nádherné 
fontány.

Anglická zahrada se spolu s francouz-
ským parkem rozkládá na ploše 65 hek-
tarů. Původně vznikla z bažantnice. Na-
jdete v ní dramatickou přírodní scenerii 
s  protékajícím potokem a  umělými jes-
kyněmi, v nichž žijí nejrůznější zvířata 
a roste zeleň. V parku se ustálil ekosys-
tém tak bohatý a unikátní, že byl v roce 
2013 prohlášen přírodní památkou. 

Anglický park je volně přístupný den-
ně od 7 do 21 hodin. Francouzský park 
můžete navštívit v květnu, červnu a září 
od středy do neděle mezi 9. a 17. hodinou. 
O  prázdninách je otevřen každý den 
mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Za vstup 
zaplatíte 50 korun.

Ozvěny dávných dob
Pokud budete mít čas a chuť, doporuču-
jeme projít si i samotnou Dobříš. Skrývá 
například židovské památky, zejména 
původní synagogu, která v  současnosti 
funguje jako kulturní dům. Na  vrchu 
Větrník (při severním okraji města) 
můžete navštívit židovský hřbitov s 250 
cennými náhrobky barokního typu. 
Prohlídku je třeba domluvit se správcem 
na telefonu 318 523 422.

S městem v podhůří Brdské vrchoviny 
se pojí také rukavičkářství. Od  polovi-
ny 19. století bylo významným místním 
průmyslem. Prosperující závody vyvá-
žely výrobky hlavně na zahraniční trhy 
až do konce tisíciletí, kdy po nezdařené 
privatizaci vyhlásily likvidaci. Celou his-
torii kožedělného umění nabízí expozice 
Muzea Dobříš na Mírovém náměstí 103.

Významnou památkou je i  barok-
ní kostel Nejsvětější Trojice. Na  konci 
18.  století ho nechal vybudovat kní-
že z  Col loredo-Mannsfeldu František  
Gundara I. Za pozornost stojí nejen strop 
chrámové lodi, který vyzdobil akade-
mický malíř Jaroslav Filip, velmi zají-
mavé jsou i  kostelní varhany, jež byly 
zprovozněny o  Vánocích 2021 díky šest 
let probíhajícím finančním sbírkám.

Jelenec se neloví
A když se vydáte pěšky lesy kolem Dob-
říše, může na  vás vykouknout jelenec 
běloocasý, jehož předky přivezla rodina 
Colloredo-Mannsfeld z Ameriky do Čech 
kolem roku 1853 a  vypustila do  volné 
přírody. Ačkoliv se tento jelínek s dlou-
hým bílým ocasem a parožím stočeným 
dopředu zásadně neloví, jeho stavy se 
ve  volné přírodě nezvyšují. Proto z  dů-
vodu udržení chovného potenciálu 
přistoupili v  oboře zámeckého panství 
k jeho chovu v zajetí. Petra Kubinová

TIP NA VÝLET — 15

Na Dobříši vás okouzlí 
zámek i příroda
Hlavní atrakcí na úpatí Brd je dobříšský zámek, 
své si tu ale najdou také milovníci hudby, 
zahradnictví a divoké přírody. Zabaví se malí 
i velcí návštěvníci.

Foto Petra Stehlíková
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Báro, jaké byly první dojmy po tak 
obrovském úspěchu? Slavily jste?
Nejdříve nám vůbec nedocházelo, co 
jsme zvládly. S holkami jsme prožívaly 
obrovskou radost. Splnily jsme vytouže-
ný cíl. Jednou z našich velkých motivací 
bylo vítězné rozloučení s naším trené-
rem Rudolfem Vallou, který s reprezen-
tací U16 příští rok bohužel nepokračuje.

A slavily jsme mohutně až do ran-
ních hodin. Dokonce se k nám přidaly 
i holky z Francie, které bydlely ve stej-
ném hotelu. Hokej je týmový sport 
a nám se sešla skvělá parta, byla to 
tedy pořádná jízda. Z šatny jsme udě-
laly bazén, tancovaly jsme a zpívaly 
na zimním stadionu, hudba, a hlavně 
náš zpěv zněly z autobusu celou Buda-
peští. I personál hotelu nakonec uznal, 

že po takovém úspěchu na ledě nás 
není možné zastavit.

Který moment byl v napínavém 
turnaji klíčový?
Tým se pro tenhle turnaj sešel v trošku 
jiném složení než na posledních kem-
pech. Před ním jsme měly ještě pár dní 
soustředění ve Zlíně a tam jsme s reali-
začním týmem ladili nejen hru a souhru 
na hřišti, ale také v kabině. Přece jen je 
nás 22 holek. Podařilo se nám vyladit 
skvělou partu, která držela pohromadě 
a zvládla i krizové chvíle. Například naše 
kapitánka Ziki skončila v zápase s Nors-
kem po nepříjemném zákroku v nemoc-
nici. Ale hned druhý den se opět vrhla 
na led. Dokonce svým nájezdem rozhodla 
nejvyrovnanější zápas proti Švýcarsku.

Dá se porovnat ženský  
a mužský hokej?
Je nesrovnatelné měřit ženský hokej 
s mužským v silové části. Fyzické mož-
nosti muže či ženy mají vliv na rychlost 
a agresivitu hry. My nehrajeme tak 
kontaktně, ale o to více kombinujeme. 
Pokud se divák nedívá na hokej kvůli 
agresivní hře, je pro něj ženský hokej 
velmi atraktivní.

Na jaké pozici hrajete a co je vaší 
vysněnou metou?
Byla jsem na všech postech včetně 
brankáře. Dlouho jsem hrála v obraně, 
ale poslední dvě sezony jsem na pozici 
útočníka, nejčastěji levé křídlo. Baví mě 
tvořit hru a připravovat gólové šance. 
Mám stejnou radost, když góly dávám 
nebo na nějaký pěkný nahraju. Snažím 
se mít přehled o hře a často využívám 
svoji rychlost bruslení, při samostat-
ném úniku i pomoci v obraně.

V hráčské části je vrcholem olympi-
áda. V té profesní podpora ženského 
hokeje u nás i v zahraničí. Ráda bych 
v budoucnosti byla součástí nějakého 
realizačního týmu, trénovala a stala se 
i rozhodčí.

Bez koho byste celý sportovní 
koloběh nedala? 
Jednoznačně bez podpory celé rodiny, 
organizačně i finančně jde o poměrně 
náročný sport. A také bez podpory 
klubu a všech trenérů, kteří mě vedli. 
V naší zemi není vždy pravidlem, že se 
v rozvoji a v přípravě podporují hráčky.

Více o turnaji, ženském hokeji u nás 
i o tom, jak hra na ledě bolí, najdete 
v celém rozhovoru na webu
iDOBNET.cz v rubrice Sport.

Ženská hokejová „šestnáctka“ po finálovém triumfu 
4:0 nad domácím Maďarskem vůbec poprvé vyhrála 
Evropský pohár v Budapešti! Součástí reprezentačního 
výběru byla i Barbora Prošková, která od svých čtyř let 
hraje za SK Černošice. Slavila také Karolína Skořepová, 
jež v loňském roce nastupovala za starší žáky. 
Patnáctiletá Bára nás nechala nahlédnout pod pokličku 
ženského hokeje a prozradila plány do budoucna.

Barbora Prošková:
Chci na olympiádu

— 
Barbora 
Prošková (15 let)

l Česká reprezentantka v ženském 
hokeji, hráčka SK Černošice 
(v dorostu) a HC PZ Kladno 
(ženská extraliga).

l Navštěvuje ZŠ Všenory, od září 
2022 bude studentkou střední 
ekonomické školy se zaměřením 
na sportovní management.

l Ráda jakkoliv sportuje, vaří a peče, 
poslouchá hudbu, a když je 
chvilka, lenoší.

Fo
to

 J
ak

u
b

 Č
er

ný

Radost Barbory Proškové s maminkou a bratry. 
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Volejbalistkám se daří, jsou v první osmičce

Dračí lodě jely nejrychleji Letovským
Dvě zlaté a jedna stříbrná medaile, to 
je bilance letovského Sokola v  závodu 
dračích lodí na Berounce. Z jubilejního 
desátého ročníku soutěže si právě ten-
to tým odvezl krásný putovní pohár.

Oblíbené měření sil na  vodě se tradič-
ně konalo mezi Lety a  Dobřichovicemi. 
V kategorii „mix“ za sebou nechali leto-
vští sokolové posádku stříbrného týmu 
Převážně neškodný DBT. Mezi ženami 
zvítězily Dračice před černošickými Fo-
síliemi. V juniorech předhonila loď Ško-
ly Řevnice letovské Sokolíky.

Posádky složené z  dvaceti pádlujících, 
což činí tento sport nejtýmovější sportov-
ní disciplínou, nacvičovaly trať už při tré-
ninkových rozjížďkách. Diváci sledovali 
umění profesionálních kormidelníků 
z České asociace dračích lodí, mezi nimiž 
byli i mistři Evropy a světa. Obdiv sklízel 
především bubeník. Jeho úkolem je sladit 
všech dvacet pádel a určit rytmus a tem-
po, aby loď jela synchronně co nejrychleji. 

Soutěžící i diváci si užili příjemné jar-
ní počasí bez deště a větru. O skvělou or-
ganizaci se postaral Miroslav Ostrýt ze 
spolku Dračí lodě Dobřichovice. 

Volejbalistky SVBC v  závěru sezony 
ukázaly, že patří k  nejlepším týmům 
v  republice. Mladší žákyně se pro-
kousaly náročným kvalifikačním sí-
tem na  finálový turnaj mistrovství 
republiky, kde byly osmé. Navázaly 
tak na úspěch kadetek, které skončily 
čtvrté v extralize.

Žákyním se základnou v  Dobřichovicích 
se při třídenním vyvrcholení republiko-
vého šampionátu od 13. do 15. května daři-
lo zejména v pátek a sobotu. Vyhrály čtyři 
ze šesti zápasů. Porazily je jen pozdější fi-
nalistky z Orionu Praha a Karlových Varů. 
S Orionem odehrálo SVBC na úvod turnaje 
velmi pohledný a vyrovnaný zápas.

Díky výhrám nad domácím Táborem, 
BVC Chodov, Novým Veselím a  dalším 
klubem z  Vysočiny Sokolem Štoky se 
děvčata probojovala do  nedělních sou-
bojů o  pátou příčku. Pak jejich výkon 
poznamenala únava a zranění, s ním se 
potýkalo hned několik členek základní 
sestavy. Nejtěsnějším poměrem 13:15 

v  rozhodujícím setu prohrály dívky 
s Hradcem Králové a v posledním duelu 
nestačily na Olomouc. I tak je osmé mís-
to skvělým úspěchem v soutěži, do níž se 
přihlásilo přes 70 týmů.

Povedená dlouhodobá část dostala 
do  šestičlenného extraligového finá-
le kadetky SVBC. Na  přelomu dubna 

a května díky výhře nad Chodovem po-
stoupily do bojů o medaile. V semifinále 
prohrály po boji 2:3 na sety s Královým 
Polem Brno a v souboji o bronz podlehly 
liberecké Dukle. Volejbalistky mladého 
poberounského klubu se v  elitní soutě-
ži zařadily hned za tradiční velkokluby 
Olymp Praha, KP Brno a Liberec. (kab)

Sokol z Třebaně 
oslaví 100 let
Samostatná jednota Sokol Hlásná 
Třebaň existuje už krásných sto 
let. Místní členové proto pořádají 
oslavy pro sokolky a  sokoly z  obce 
i okolí. Konají se v sobotu 4. června 
od 14 hodin.

Na  zajímavý program se mohou 
těšit děti i dospělí. Ve 14 hodin vyjde 
od prodejny COOP průvod k místní 
sokolovně, kde oslavy zahájí sokol-
ská zdravice. Na  přilehlém hřišti 
to děti rozjedou na  minidiskotéce 
a  večer ovládne kapela Five Foxies 
hudebním doprovodem zahradní 
slavnost. Její součástí bude výstava 
TJ Sokol Hlásná Třebaň 1922–2022.

Fo
to

 a
rc

hi
v 

kl
u

b
u

Foto Barbora Tesařová
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Přirozeně bezlepkové výrobky z Anglie
Kvalitní směsi bez obsahu deproteinovaného 

pšeničného škrobu, sóji a lupiny

Freee směsi na chléb a pečení

Samokypřicí 
směs bez lepku

Vhodná pro 
šlehaná a kynutá 

litá těsta do formy 
(všestranné pečení, 

mu�  ny, dorty, 
bábovky).

Složení: směs (rýže, 
brambor, tapioky, 

kukuřice a pohanky), 
kypřicí přísady.

Směs bílá 
bez lepku
Vhodná pro 

všestranné pečení 
a vaření (zahušťování 
polévek a omáček, 
palačinky, cukroví − 

v kombinaci 
s chlebovou směsí 

bílou a jiné). Vhodná 
i pro kynutá těsta litá 

do formy.
Složení: směs (rýže, 
brambor, tapioky, 

kukuřice a pohanky).

Směs na tmavý 
chléb bez lepku
Kromě lahodného 
chleba též vhodná 

pro všestranné 
pečení (mazanec, 
makovec, krekry, 

vdolky na plechu aj.). 
Skvělá v kombinaci 
s chlebovou směsí 
bílou. Vhodná i pro 

kynutá těsta litá 
do formy.

Složení: směs (rýže, 
brambor, pohanky 
a karubinu, vlákna 

z cukrové řepy), 
xanthanová guma.

Směs na světlý 
chléb bez lepku
Směs na bílý chléb, 

též vhodná pro 
vánoční cukroví, 
vánočku, pizzu, 
těstoviny a jiné. 

Vhodná i pro kynutá 
těsta litá do formy.
Složení: směs (rýže, 
brambor, tapioky, 

kukuřice a pohanky), 
kypřicí přísady.

Rýžová mouka 
bez lepku
Vhodná pro 

všestranné použití – 
pečení i vaření.

Složení: směs bílé 
a celozrnné rýže.

Rozmanité recepty na www.dovesfarm.cz a FB Freee – Doves Farm
V prodeji v síti Kau� and, Albert, Tesco, Globus, Billa, Lekarna.cz, Rohlik.cz, Kosik.cz, Grizly.cz

Rychlé makovky bez lepku
Ingredience:
250 g tvarohu (vanička) ~ 2 vejce ~ 5 lžic cukru ~ 
špetka soli ~ vanilkový cukr ~ 250 g Freee Doves 
Farm Samokypřicí směsi bílé bez lepku ~ trochu 
mléka na pomazání ~ mák na posypání

Postup:
Prošleháme vejce, cukr, vanilku a sůl spolu 
s tvarohem, přidáme mouku. Plech si vyložíme 
pečicím papírem a pomažeme olejem. 
Namočenýma rukama tvoříme z těsta kuličky, 
které klademe na plech a posypeme mákem. 
Pečeme 12 minut na 190 °C. Poté pomažeme 
makovky mlékem a pečeme ještě dalších 5 minut.
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Pro vycestování do zahraničí je potře-
ba splnit minimálně tři podmínky:

• vystavený cestovní pas (modrý 
přebal, oficiální doklad);

• aplikovaný mikročip;
• platná vakcinace proti vzteklině 

(tzn. 21 dní po podání první dávky, 
v případě, že jde o přeočkování 
provedené v termínu, tak okamžitě).

Do  některých zemí je nutné splnit 
i  další podmínky. Například Velká Bri-
tánie, Švédsko, Malta a Finsko vyžadují 
odčervení proti tasemnicím podané 1 až 
5 dní před překročením hranice. 

Před návštěvou tzv. třetích zemí (ne-
jsou v EU ani ve vyjmenovaných státech 
s výjimkami) je nezbytné splnit i vyšet-
ření hladiny protilátek proti vzteklině, 
což zahrnuje mnohem delší plánování. 

Před každou cestou si určitě ověřte 
aktuální podmínky pro konkrétní zemi. 
Najdete je na  webu Státní veterinární 
správy www.svscr.cz v rubrice Zvířata / 
Cestování se zvířaty v zájmovém chodu. 
Poradí vám také váš veterinární lékař.

Pokud vám chybí cestovní pas, ne-
odkládejte jeho vystavení na  poslední 
chvíli. Očkování do něj totiž nejdou za-
psat zpětně. Pokud například vakcina-
ce proti vzteklině byla provedena před  

Jak cestovat se 
psem na zahraniční 
dovolenou
Blíží se čas letních dovolených a možná přemýšlíte, 
že tentokrát vezmete své čtyřnohé parťáky s sebou. 
V hlavě se vám rojí dvě základní otázky: Co vše 
musíme zajistit, abychom se přes hranice tam i zpět 
dostali bez obstrukcí? A co dělat, aby si náš miláček 
nedovezl suvenýr v podobě exotické nemoci?

vystavením dokladu, musí se provést 
znovu a teprve pak zapsat do pasu. Ten 
pak slouží jako očkovací průkaz.

Při cestách do  teplých krajin mysle-
te i  na  to, že existuje nebezpečí chorob 
přenášených klíšťaty a hmyzem sajícím 
krev. Naštěstí nyní máme dostatečný vý-
běr preparátů, které naše zvířecí společ-
níky ochrání.

Obávanou hrozbou je srdeční červi-
vost – dirofilarióza. Jde o  smrtelné 
onemocnění. Během sání komára či pa-
komára se do krve dostanou larvy srdeč-
ního červa. Pokud se v cévách postupně 
vyvíjejí v dospělce, jenž se usídlí v srd-
ci, je tato nemoc prakticky neřešitelná 
a způsobí srdeční selhání. Obrana proti 
ní spočívá v  několika opatřeních. Vždy 
je ideální použít preparáty proti vnějším 
parazitům, které účinkují repelentně, 
tedy přímo odpudí bodavý hmyz. Jde na-
příklad o přípravky s obsahem permet-
rinu. Zároveň se k nim přidávají výrob-
ky likvidující případná larvální stadia 
v  krvi. Tyto léky se nejčastěji podávají 
tak, aby působily nejen během pobytu, 
ale i 14 dní po posledním možném styku 
s bodavým hmyzem.

Pravděpodobnost nakažení v Česku je 
nízká. V Evropě jsou velmi rizikové ob-
lasti kolem Středozemního moře a pozor 
byste si měli dávat i na Slovensku. 

Z  nemocí přenášených klíšťaty je 
na  prvním místě babezióza. Jde o  zá-
važné onemocnění červených krvinek. 
Přenášejí ho pijáci (Dermacentor a Rhi-
picephalus), klasická klíšťata ne. Z okol-
ních států se pijáci vyskytují v  Polsku, 
Německu, Maďarsku, Chorvatsku nebo 
ve Francii. U nás je zaznamenán výskyt 
na Moravě. Nemoc je léčitelná, ale časo-
vě a ekonomicky hodně náročná, navíc 
ne vždy úspěšně. Zásadní je prevence, 
tedy ochrana před vnějšími parazity. 
V naší praxi považujeme za nejspolehli-
vější tabletové formy antiparazitik. Indi-
viduálně ale sáhneme i po pipetách nebo 
obojcích. 

Kvalitní opatření proti vnějším para-
zitům vždy konzultujte s  veterinárním 
lékařem. Zavolejte, poradíme vám.

 Červánková 2280, Černošice
 info@vetjitrni.cz

www.vetjitrni.cz

MVDr. Gabriela Tomanová

 771 150 260

Foto Kristýna Čermáková
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Ve  školách Jednoho stromu byl školní 
rok 2021/2022 spojen, stejně jako jinde, 
se dvěma hlavními událostmi. Sotva 
jsme ve svých počítačích uzavřeli složku 
„Covid“, otevřeli jsme novou s  názvem 
„Ukrajina“. Bylo toho hodně, čemu jsme 
museli čelit.

Ve  vrcholící covidové době občas 
nebyl skoro nikdo, kdo by učil. Přesto 
jsme to nakonec vždycky nějak zvládli. 
Na jaře jsme se radovali, že od konce říj-
na máme poprvé všechny děti pohroma-
dě ve třídách.

Když přišla válka na  Ukrajině, byli 
jsme schopni rychle otevřít adaptační 
skupinu pro děti od 6 do 9 let. Do školky 
jsme přijali čtyři ukrajinské děti, zaměst-
nali dvě maminky z Ukrajiny, aby si při-
vydělaly, pomáhali jsme s  ubytováním 
rodin, sháněli vybavení, organizovali 
společná setkání, jejichž cílem bylo pře-
devším síťování rodin. Musíme s velkým 
poděkováním zdůraznit, že se vše kona-
lo s  nemalou finanční a  věcnou pomocí 
rodin, které Jeden strom tvoří. Navzdory 
těžké době jsme se snažili udržet běžnou 

laťku provozu co nejvýše, často za cenu 
značného vyčerpání. Dokázali jsme být 
spolu tady a  teď ve  stále dobré náladě 
a s chutí „dát to!“. Děkujeme všem, kteří 
ve školách Jednoho stromu pracují.

Psát o  tom, že jsme s  dětmi vyjeli 
na  adaptační pobyty, lyžařské výcviky, 
zahraniční studijní pobyt, školy v  pří-
rodě, cyklopuťák a na vodu, že jsme or-
ganizovali slavnosti pro rodiče a  děti, 
přednášky a  workshopy na  témata roz-
voje komunikačních dovedností, agrese, 
rytmu a spánku dětí, práce s adoptova-
nými dětmi, kurz první pomoci, jedlé 
rostliny…, snad už nemá ani cenu. Zdá 
se to tak dávno. Přesto níže jednu cestu 
popisujeme. A  nyní hlavně vzhlížíme 
k  prázdninám, abychom nabrali sílu, 
a tvoříme plány na školní rok 2022/2023.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu

Letos nás prověřil covid i válka
Konec školního roku bývá spojen s bilancováním. 
Na chvíli se zastavit a udělat si seznam všeho, co se událo, 
fungovalo a co už méně. I my jsme se ohlédli, bilancovali, 
abychom se mohli nadechnout k novým plánům.

Studijní pobyt
v Berlíně
Historie nás baví, a  tak jsme společně 
s  dětmi z  druhého stupně Komunitní 
školy Jeden strom vyrazili ve dnech 11. 
až 13. května na studijní pobyt do Berlí-
na. Téma starověku, jemuž se v letošním 
školním roce věnují hlavně šesťáci, totiž 
není ve sbírkách českých muzeí a galerií 
zastoupeno tak, jak bychom si předsta-
vovali. Muzejní ostrov v  Berlíně nabízí 
v  tomto ohledu daleko větší možnosti, 
a tak se nám během dvoudenního studia 
staly domovem Pergamon a Neues muse-

um, kde se mimo jiné nacházejí archeo-
logické nálezy z  Mezopotámie, Babylo-
nie, starověkého Egypta, Řecka a Říma. 
Ty nás zajímaly nejvíce. Měli jsme štěstí, 
že v daném termínu začínala v  jednom 
z  muzeí i  výstava o  Heinrichu Schlie-
mannovi, objeviteli Tróje a  Mykén. Vi-
dět na  vlastní oči Priamův poklad byla 
třešnička na dortu. V Berlíně nás neza-
jímal jen starověk, ale i památky z doby 
daleko mladší. Projít se kolem berlínské 
zdi a navštívit její muzeum, abychom si 
mohli povídat o  touze po svobodě nebo 
totalitních režimech, jsme si nemoh-
li nechat ujít. A  kam pojedeme příště? 
V nejbližších dnech třeba na cyklopuťák 
do jižních Čech.

20 — INZERCE
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Chráněná území se u  nás vyhlašova-
la už od  roku 1838. První rezervací se 
stal Žofínský prales v  Novohradských 
horách. Až v roce 1956 byl přijat zákon 
o státní ochraně přírody a pro chráněné 
krajinné oblasti vznikla zkratka CHKO. 
Nejstarší Český ráj je datován letopo-
čtem 1955. Český kras byl osmým v po-
řadí, jako CHKO byl vyhlášen 12. dubna 
1972. Turisticky nejznámější část okolí 
Karlštejna ale vyhledávali přírodovědci 
různých oborů odedávna. „Mimořádný 
zájem vzbuzovala pestrá geologická stav-
ba a bohaté nálezy zkamenělin. Botaniky 
a  zoology lákala pestrost květeny a  bo-
hatost zvířeny,“ uvedl ve  své prezentaci 
ke  40. výročí vyhlášení bývalý vedoucí 
správy Petr Moucha, „otec CHKO Český 
kras“, který připravil její zřízení. 

Už v roce 1786 se o oblasti kolem Karl-
štejna, zejména o  Velké hoře, zmiňuje 
Tadeáš Haenke, český botanik, lékař, ob-
jevitel, etnograf a  světoběžník. Od  těch 
dob je Velká hora u Karlštejna často uvá-
děna jako vynikající botanická lokalita. 
Největší zájem badatelů zaznamenala 
v první polovině 20. století. Po objevení 
mimořádných hodnot zdejší krajiny do-
šli přírodovědci k závěru, že toto přírod-
ní bohatství je třeba chránit. Roku 1914 
byla Velká hora zahrnuta do návrhu pří-
rodních rezervací. Ovšem teprve v roce 
1932 byla výnosem Státního pozemkové-
ho úřadu oficiálně zaručena její ochrana 
na ploše 20,25 hektaru. 

Veškeré další snahy o rozšíření ochra-
ny však neuspěly, přestože po  něm vo-
lali i  významní vědci. Mezi velké pro-
pagátory ochrany Českého krasu patřil 
profesor Jaromír Klika. Již v  roce 1944 
o  jeho významu napsal: „Není v  okolí 

Prahy po  stránce krajinářské i  vědecké 
památnějšího údolí než údolí mezi Berou-
nem a Karlštejnem. Bohužel jest toto údolí 
stále více a více ohrožováno, mnohé z jeho 
půvabu již zmizelo. Byli proto ochranáři 
vděčni nejen za  zřízení reservací u  Karl-
štejna, ale i pokus Plánovací komise v Pra-
ze omeziti jeho porušování nevhodnými 
stavbami a novým zakládáním lomů. Ale 
tyto úřední zákroky nestačí a nutno, aby 
každý z nás, hlavně ze širokých lidových 
vrstev, žádal a snažil se, aby toto údolí za-
chráněno bylo.“ 

Stejnou snahu měl i  Karel Domin, je-
den z  nejvýznamnějších českých bota-
niků 20. století. V měsíčníku pro příro-
dovědeckou vlastivědu v  květnu 1944 
napsal: „Karlštejnsko je pro přírodopisce 
a  turistu jakýmsi rozkošným eldorádem 
neboli přírodní rájem. A to jak s hlediska 
krajinářského, tak i vědeckého.“ 

Po  skončení druhé světové války 
byly snahy o ochranu celého Karlštejn-
ska obnoveny. Roku 1946 byla vytyče-
na velká chráněná oblast Karlštejnsko. 
K podrobnějšímu vypracování rozsahu 
i  ochranných podmínek bylo zřízeno 
zvláštní kuratorium, vše ale zůstalo 
jen na papíře. V roce 1952 se podařilo 
prosadit vyhlášení státní přírodní re-
zervace Koda a o tři roky později stát-
ní přírodní rezervace Karlštejn. „Bylo 
třeba ještě téměř dvou desetiletí usilov-
né práce mnoha odborníků k vytvoření 
širokého zázemí státním přírodním re-
zervacím Koda, Radotínské údolí a Karl
štejn, ne sice podle tehdejších představ 
v podobě zřízení Karlštejnského národ-
ního parku jako vhodného rámce pro 
hrad Karlštejn, ale v dubnu 1972 zříze-
ním CHKO Český kras,“ vzpomínal Petr 
Moucha. 

Název Český kras poprvé použil a pu-
blikoval v četných novinových článcích 
badatel Jaroslav Petrbok, paleontolog, 
speleolog, archeolog, botanik a spisova-
tel, právě pro jeho geologickou stavbu 
a  krasový charakter krajiny. Prvním 
mužem pověřeným vedením Správy 
CHKO se stal právě Petr Moucha. V jejím 
čele zůstal až do roku 1991.

 Text a foto: Pavla Nováčková

Rozkošné eldorádo 
Český kras slaví kulatiny
Už půl století je oblast mezi pražským Radotínem 
a Berounem Chráněnou krajinnou oblastí Český 
kras. Původně se dokonce uvažovalo o zřízení 
Karlštejnského národního parku.

Zajímavosti
• Na severu se CHKO Český kras 

rozkládá až po Mořinu a Loděnici, 
na západě po Koněprusy, na jihu 
po Všeradice a Zadní Třebaň. Malá 
část zasahuje i do hlavního města 
Prahy.

• Nejnižším bodem CHKO je hladina 
Berounky u Hlásné Třebaně (199 m 
n. m.) a nejvyšším vrchol Bacín 
severovýchodně od obce Vinařice 
(499 m n. m.).
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• Náklad: 6 550 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli 
• Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce • Nevyžádané rukopisy se nevracejí 
• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 20. června 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží až do domu ochutnávkový balíček dobrot v hodnotě 600 Kč od Pasta Fidli, výrobce 
čerstvých těstovin. 
Vylosovanými výherkyněmi křížovky z květnového vydání jsou Milada Tomíčková, Praha 6; a Ivana Vluková, Rovina.
Každá z nich získává dvě jednodenní vstupenky na Portu Řevnice od Spolku Porta.

Správná tajenka z minulého čísla: Sejdeme se na Portě.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 6/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o ochutnávkový balíček čerstvých těstovin až do domu

shop.pastafidli.cz
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Kontakt:
romana.sindlarova@skolalety.cz

 604 723 713

obeclety.cz | skolalety.cz

Přijímáme
děti
do 1. – 4. třídy

do ZŠ Lety
2022/2023

POSLEDNÍ 
VOLNÁ 
MÍSTA

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 606 324, www.femat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše na protiúčet, 
nebo v hotovosti. ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

VYKOUPÍME 
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ
Hledáme nové kolegy 

na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:

POKLADNÍ
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

KUCHAŘ
Co ti u nás nabízíme?

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka
Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu

 Získáš práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se 
smlouvou na dobu neurčitou.

 Možnost kariérního růstu.
 Pravidelné navyšování mzdy.
 Práci v ranních nebo večerních hodinách – ideální pro 

maminky na RD a studenty.
 Možnost směn 4 dny práce, 3 dny volna, fl exibilní pracovní 

doba, možná volba začátku a konce směn.
 25 dní dovolené.
 Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.
 Zvýhodněné stravování na pracovišti.
 Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.
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Více na www.dobnet.cz/internet-na-zkousku/

Porovnejte si zdarma 
váš internet s připojením 
od DOBNETu
Už žádný zajíc v pytli. Férově a bez háčků 
si vyzkoušejte náš internet.
Jak na to:
 Vyberte si tarif na zkoušku zdarma
 Kontaktujte nás
 Naši technici vám nainstalují na měsíc náš internet
 Měsíc si ho budete zkoušet a porovnávat
 Po měsíci si náš internet necháte, nebo vám odinstalujeme naše zařízení

BONUS:

PŘES 100 TV 

PROGRAMŮ

ZDARMA

Vracíme penězům 
hodnotu
Ochraňte své úspory 
nákupem fyzického 
zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: Anežky České 1119, Dobřichovice
Vedoucí kanceláře: Ing. Hana Kůželová, tel.: 739 039 551
www.hanakuzelova.cz


