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NOC NA KARLŠTEJNĚ
Unikátní
divadelní
představení
bude
v pátek a sobotu
k vidění na nádvoří
zámku
Dobřichovice. V muzikálu
Noc na Karlštejně si
s místními ochotníky zahrají „hvězdy“, které jsou doma
v kraji kolem Berounky – Vladimír
Čech, Pavel Vítek, Jan Rosák a Jan
strana 4
Matěj Rak.

ROZHOVOR
V rozhovoru s letovským cyklistou Jirkou Hudečkem nejmladším nahlédneme
do světa profesionálních sportovců. Jak se
k tomuto sportu dostal
a co vlastně obnáší
trénink profesionálů a dají se speciﬁkovat vlastnosti, popřípadě genetické
vybavení, které nesmí chybět člověku
snícímu o dráze závodníka? strana 5

MOTTO: HUDBA JE LÉK
...A PORTA JE NEJLEPŠÍ APATYKA!

více na str. 8 až 10

Porta se opět po roce dostává do ﬁnále. A české národní ﬁnále míří
zase do Řevnic. Poslední prodloužený červnový víkend se rozezní řevnické Lesní divadlo a vlastně celé řevnické okolí, protože hudebních
scén organizátoři připravují na území města několik a údolí Berounky
má přímo skvělou akustiku.
Apatyka Porty počítá s bylinkami melodií country hudby doplněných romantikou veršů trampů a folkařů. Tahle muzika nejlépe zní na otevřených scénách
amﬁteátrů, které jsou blízko přírodě i lidem a mají nezaměnitelnou atmosféru.
A přesně tuto podmínku splňuje Lesní
divadlo a poloha města jako taková.
V prvním letním čísle DOBNET zpravodaje bychom chtěli upozornit na legendární hudební svátek, který budou těsně
před prázdninami hostit Řevnice. Tím
významnější bude, že pozvání účastnit
se letošního 42. ročníku tohoto festivalu
přijaly osobnosti folkové a country hudby, jako je Pavel Dobeš, Věra Martinová,
Wabi Daněk, trio Samson - Redl - Janoušek, Lenka Dusilová či Pavlína Jíšová a skupiny Nezmaři, Kamelot, Poutníci

či Žalman a spol. V řeči folkařů se dá hovořit přímo o souhvězdí na letní obloze
nad Řevnicemi.
Chtěli bychom vás seznámit s tím, kdo
stojí za přípravami festivalu a celé soutěže, která je jeho součástí a jejíž počátky sahají až do roku 1966. Pátrali jsme,
jaké jiné akce Porta připravila, co se již
konalo či teprve bude festival doprovázet. A co si nenechat ujít. Případně co
lze slyšet v rádiích nebo vyčíst na vševědoucím Internetu.
Snad vás zaujme naše téma s tak bohatou nabídkou víkendového programu
a čtení našeho zpravodaje bude inspirací do Řevnic se vypravit - kdy jindy
za vámi přijede tolik skvělých muzikantů až domů?

ZE SÍTĚ DOBNET
Tušíte, co jsou služby
One Net? Propojením
pevných linek a mobilních čísel a jejich
zařazením do jedné
privátní sítě lze získat úžasnou možnost
telefonování
mezi
jednotlivými účastníky sítě zcela
zdarma. Že vás to zaujalo? Můžete
se dozvědět více o možnostech této
strana 6
technologie.

NAUČNÁ STEZKA
Jaro už nám začalo a kola či trekové
boty volají po výletu.
Dnes bychom vás
rádi seznámili s naučnou stezkou, která
vede CHKO Českým
krasem a také kolem
jedné z největších památek české
i evropské historie hradu Karlštejn,
který nechal vybudovat Karel IV. jako
pevnost na ochranu korunovačních
strana 7
klenotů České země.

Barbora Tesařová
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
VÝLETNÍ VLAK KŘIVOKLÁTSKO
V neděli 14. června 2009 opět vyjíždí na trať Výletní vlak. Tentokrát má zamířeno na Křivoklátsko.
Výletní vlak Křivoklátsko nabízí okružní jízdu zaměřenou
na oblast CHKO Křivoklátsko s jejími charakteristickými rozlehlými lesy, které se rozprostírají po obou březích řeky Berounky.
Celodenní svezení muzejní motorovou soupravou zahrnuje také
jízdu historickými autobusy s výletem na zříceninu Jenčov, návštěvu železničního muzea v Lužné či procházku polesím Mer-

Ve středu 24. června v 19:00 hodin se bude konat vernisáž
Výstavy z archivu aneb Co všechno odnesl čas. Výstava Miloslava Šebka, fotografa umělecko-průmyslového muzea, který
představuje průřez vlastní tvorbou včetně portrétů slavných
osobností, potrvá v galerii v 1. patře do 23. srpna.
Ve středu 1. července opět v 19:00 hodin proběhne vernisáž
výstavy Kateřiny a Petra Hosnedlových. Cestovatelské fotograﬁe z Austrálie bude možné v prostorách kavárny zhlédnout
(mn, sh)
až do konce srpna 2009.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DENNÍM STACIONÁŘI V DOBŘICHOVICÍCH
V týdnu od 8. 6. do 12. 6. 2009 se otevřou dveře dobřichovického denního stacionáře občanského sdružení Náruč všem,
kteří by se rádi seznámili s jeho činností. Návštěvníci jsou srdečně vítáni vždy od 9:00 do 14:00 hodin. „Ochotně představíme
naši činnost, ukážeme vnitřní prostory stacionáře a zodpovíme
veškeré dotazy,“ říká ředitelka stacionáře Markéta Uriánková.
Denní stacionář Náruč poskytuje odbornou péči, zájmovou
činnost, vzdělání a přátelské prostředí pro děti a mládež se
zdravotním postižením. Cílem je zlepšit soběstačnost klienta
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, eliminovat
nebo zmírnit důsledky postižení a zprostředkovat kontakt se
společenským prostředím. Cílovou skupinou denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích jsou děti a mládež s postižením
(mn, sh)
kombinovaným, mentálním, tělesným, smyslovým.

Motorový vůz M 286.1008

Autor: Bohumil Augusta

kovka spojenou s fotografováním vlaku u hlásky. Neobvyklým
zážitkem by mělo být projetí dlouhé vlečky na Čertovy schody
v Českém krasu, kromě toho také vlečky šamotky v Lužné.
Jízdenky je možné koupit na celou jízdu nebo pouze na část
trasy. Při objednání jízdenky na celý okruh v hodnotě 500 Kč lze
získat zdarma místenku.
Bližší informace lze získat na adrese www.vyletnivlak.cz. (mn)

SVINAŘSKÉ ŘETĚZENÍ LETOS UŽ POŠESTÉ
První červnový víkend bude na zámku ve Svinařích opět patřit
všem příznivcům uměleckého a tradičního kovářství. V sobotu
6. června bude probíhat program od 10:00 do 18:00 hodin,
v neděli pak od 10:00 do 16:00 hodin.
K vidění budou kováři, podkováři, pasíři, platnéři, dráteníci,
nožíři a cínaři. Prezentovat se budou nejen celé kovářské ateliery, ale i žáci odborných škol. Sobotní program zpestří kapela
TANGO BAND a zazpívá TRUE HARMONY. Pro děti bude připraven speciální program ve formě projížďky důlním vláčkem.
Na příjemně strávený den obohacený stylovým jarmarkem
a výstavou obrazů a fotograﬁí činí vstupné 80 Kč, pro seniory
pak 50 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma.
(mn)

AKCE V MODRÉM DOMEČKU V ŘEVNICÍCH
Do Modrého domečku na náměstí v Řevnicích lze zajít nejen
do výborné kavárny na kávu nebo čaj, ale také je možné zde
shlédnout mnoho zajímavých akcí.
V neděli 7. června v 10:30 hodin proběhne slavnostní otevření výstavy fotograﬁí hudebního festivalu PORTA. Výstava bude
umístěna v kavárně v přízemí a potrvá do 29. června.

Dobřichovický stacionář Náruč

Zdroj: Občanské sdružení Náruč

CHCETE ODVÉZT Z HOSPODY?
Novou službu v regionu Dolní Berounka nabízí pro návštěvníky restauračních zařízení, kteří nezůstávají pouze při limonádě,
místní podnikatelé.
V současné době je služba zajišťována dvěma vozidly, se
stálými stanovišti v Černošicích a Řevnicích. Přeprava osob
je zajišťována ve všední dny od večerních do nočních hodin,
od pátku do neděle nepřetržitě. Objednávky pro pozdní noční
jízdy je dobré uskutečnit do 23. hodiny.
Platí se pouze jízda se zákazníkem. Při cestě nad 10 kilometrů stojí jeden kilometr 14 Kč, při kratší cestě se účtuje paušální
částka mezi 80 a 100 Kč. Pokud je třeba odvézt navíc vozidlo
zákazníka, jednorázový příplatek činí 80 Kč.
Telefonické objednávky je možné uskutečnit prostřednictvím
telefonního čísla 604 467 917.
(mn)
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ŠLAPU SI TO NA KOLE
Obec Karlík pořádá v sobotu 13. června 2009 sportovní odpoledne pro děti s názvem Šlapu si to na kole. Ve 14:00 hodin začíná akce v ulici K Vodárnám, připraveny jsou mimo jiné
i ukázky práce policie, hasičů a záchranné služby. „Šlapu si
to na kole, přijeďte k nám na pole. Kdo si jízdu zkusí, v krámku
nakoupit si musí. Policie, hasiči, ti si s námi zacvičí. Sanitka vám
ukáže, jak se obvaz zaváže,“ stojí na reklamním letáčku, umístěném na stránkách obce Karlík www.obeckarlik.cz.
(mn)

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZA ROZUMNĚJŠÍ CENY
Letiště Praha – Ruzyně je známé i ve světě nepříliš výhodnými
poplatky za parkování. Několikatisícové poplatky za umístění
vlastního vozidla odrazovaly i pasažéry, kteří příliš nehleděli na cenu letenky. V současné době lze na Ruzyni parkovat
v Parkingu D, vzdáleném od Terminálů 1 a 2 pouze osm minut
chůze nebo jednu stanici autobusem MHD.

Ilustrační foto

Autor: M. Nešpor

Cena za parkování je progresivní, dle počtu dní parkování.
Zatímco za 1 den se účtuje 500 Kč, týden parkování vyjde už
na 1100 Kč. Čtrnáctidenní umístění automobilu výšky maximálně 2,20 metru stojí 1800 Kč. Vozidla s pohonem LPG mohou
v Parkingu D parkovat na střeše objektu. Parking D nabízí celkem osm set parkovacích míst, je vybavený kamerovým bezpečnostním systémem a za parkování lze platit nejen v hotovosti, ale i platební kartou.
Pokud vynecháme dopravu z našeho regionu vlakem a poté
městskou hromadnou dopravou, lze se na letiště dopravit lev(mn)
nějším taxi za přibližně 850 Kč.

DOBNET zpravodaj

ní občané, dal starosta Cvanciger hlasovat o odvolání zastupitelů Dudáka a Křivánka z Rady města. Zastupitelstvo těsně
souhlasilo s odvoláním, u JUDr. Dudáka s poměrem 8 pro,
6 proti a 1 se zdržel hlasování, u pana Křivánka 8 pro, 7 proti.
Následně zastupitelstvo, opět s těsným poměrem hlasů,
schválilo do Rady města nové členy zastupitelstva, pana Kvasničku a ing. Beneše.
Celý, precizně zpracovaný zápis včetně jednotlivých příspěvků v diskusi lze nalézt na www.revnice.cz, v sekci Město-sa(mn)
mospráva – Zastupitelstvo – Zápisy ze ZM.

ROCKOVÝ SLUNOVRAT 2009
Již popáté se otevře brána Lesního divadla v Řevnicích, aby
přivítala fanoušky rockové hudby a příbuzných žánrů. Agentura
MMC Praha v letošním roce uvádí pátý ročník festivalu Rockový slunovrat.
Festival se uskuteční v sobotu 13. června 2009 od 15:00 hod
v Lesním divadle v Řevnicích a představí line-up ve znamení
oddychové funky, ska i big beatu od podlahy. Vystoupí skupiny Temperamento, která je nováčkem festivalu, Sto zvířat a
Vítkovo kvarteto, které jsou na festivalu již podruhé, a první
várku uzavře tradiční účastník, česko-americký Murphy Band.
Následně vystoupí headliner MIG 21 a po něm opět dvě na
festivalu nové skupiny The.Switch a Hyperion.
K hlavním magnetům patří Vítkovo kvarteto, populární MIG
21 a Hyperion, který festival uzavírá s produkcí heavymetalové
hudby interpretované smyčcovými nástroji.
Pořadatelé připravili kromě skvělé hudby pro návštěvníky
řadu překvapení. Pro prvních 40 návštěvníků poukázku na
pivo zdarma a pro každého 100. návštěvníka festivalové tričko zdarma. Na festival také zavítá populární český pivovarník
František Richter s nabídkou speciálně pro Rockový slunovrat
uvařeného piva.
Důležitou novinkou je také doprava diváků po ukončení festivalu. Pořadatel zřídí vlastní autobusovou linku Řevnice – Praha.
Autobusy pojedou v sobotu ve 23:30 hodin a v neděli v 00:30
hodin z řevnického náměstí na Smíchovské nádraží. Kapacita
autobusů bude omezená, proto je nutné si u vstupu na festival
zajistit za poplatek 20 Kč rezervaci místa.
Více informací o festivalu na www.rockovrat.cz, na telefonu
239 043 142 nebo e-mailem t.erbenova@mmconsulting.cz.
Tereza Erbenová

ŘEVNICE MAJÍ DVA NOVÉ RADNÍ
Na 15. zasedání zastupitelstva města Řevnice bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva a nezvykle také 48 občanů.
Mimo běžné body programu se totiž jednalo o odvolání dvou
členů Rady města, JUDr. Dudáka a Vladimíra Křivánka. Návrh
na odvolání těchto zastupitelů z Rady města podal pan Kvasnička. Po poměrně dlouhé diskusi, do které se zapojili i přítom-

V DOBŘICHOVICKÉ MÍLI BYLI NEJRYCHLEJŠÍ ČEJKA A SLAVÍČKOVÁ
Ladislav Čejka a Eva Slavíčková byli nejrychlejší ve třináctém
ročníku tradičního závodu Dobřichovická míle. Trasu dlouhou 1650 metrů
se startem a cílem před budovou druhého
stupně základní školy zvládl vítěz kategorie mužů za pět minut a šest sekund, nejlepší žena proběhla cílem v čase 7:07.
Závod, který se konal za slunečného sobotního odpoledne 23. května, však byl
hlavně společenskou záležitostí. Běhaly
především děti, pro něž byly u stolků navíc připraveny nejrůznější hry. Ti nejmenší
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museli zvládnout trasu dlouhou 200 metrů, kterou s maminčinou podporou zdolala i nejmladší účastnice závodu, teprve
dvouletá Klárka Poláková. Za odměnu si
odnesla velkého plyšového psa.
Závodily všechny generace. Nejstarším
běžcem, který se vydal na hlavní trať, byl
třiasedmdesátiletý Emil Calda. Jeho výkon pořadatelé ocenili poukázkou do ﬁtness centra.
Pochopitelně ani nejrychlejší závodníci
neodcházeli s prázdnou. Nejlepší tři v každé kategorii si mohli vychutnat pocity šam-

pionů na stupních vítězů a k medaili ještě
dostali sladkou odměnu v podobě dortu.
Pro vítěze byly navíc připraveny další ceny
včetně trička speciálně vyrobeného k tomuto ročníku Dobřichovické míle.
Vedle individuálních závodů se o cenné
kovy tradičně bojovalo i ve tříčlenných rodinných a čtyřčlenných smíšených štafetách, při nichž musel každý uběhnout 200
metrů. Rodinné klany a skupiny přátel, jejichž členové většinou zkusili štěstí i mezi
jednotlivci, si tak mohly navíc vychutnat
radost z týmového úspěchu.
(kab)
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NOC NA KARLŠTEJNĚ
5. A 6. ČERVNA 2009 OD 20:30 HODIN
Unikátní divadelní představení bude v pátek a sobotu
k vidění na nádvoří zámku Dobřichovice. V muzikálu Noc
na Karlštejně si s místními ochotníky zahrají „hvězdy“,
které jsou doma v kraji kolem Berounky – Vladimír Čech,
Pavel Vítek, Jan Rosák a Jan Matěj Rak. Ve „Sboru
manů“ složeném ze starostů obcí budou zpívat také
bývalý středočeský hejtman Petr Bendl i senátor Jiří
Oberfalzer.
Původní verze muzikálu se
na nádvoří zámečku Dobřichovice poprvé a hned velmi
úspěšně hrála v létě 2006 –
všechny reprízy byly vyprodané. V roce 2007 soubor Noc
na Karlštejně uvedl znovu,

tentokrát v rámci Císařského
průvodu z Prahy na Karlštejn –
hrálo se první den v Dobřichovicích, druhý den v Karlštejně. Toto představení zhlédlo
na 1400 diváků. Při stejné
příležitosti ochotníci i profe-

Noc na Karlštejně

sionálové Noc na Karlštejně
sehráli také loni jako vyvrcholení prvního dne putování
císaře Karla z hlavního města
na Karlštejn. Letos bude muzikál uveden už čtvrtou sezonu po sobě. V hlavních rolích
se objeví známé tváře – císaře
Karla IV. si zahraje Vladimír
Čech, vévodou bavorským

Z představení muzikálu Noc na Karlštejně

bude Jan Rosák, v roli Peška se představí zpěvák Pavel
Vítek. Postavy vypravěče se
zhostí excelentní kytarista Jan
Matěj Rak. Krásnou císařovnu
hraje Monika Vaňková. Spolu s herci a zpěváky vystoupí
šermíři, tanečnice a metači
ohně.
Autor textu a foto: Miloslav Frýdl

ZA KULTUROU V ČERVNU
Neděle 7. 6.
Řevnice Košíkářský trh
spojený s královským
průvodem, od 9:00
hod. Pokračuje koncertem
Notiček a Plzeňské dechovky,
od 10:30 hod.

Pátek 12. 6.
Černošice Taneční párty uvádí DJ. Rasty, Club
Kino, od 20:00 hod.
Mokropsy
Vernisáž
a výstava Nechme se
inspirovat dětmi! Děti
z dílny ak. mal. M. Fojtů vystavují svá díla v kapličce sv.
Václava, vernisáž proběhne
12. 6. od 18:00 hod., otevřeno:
pá, so, ne od 14:00 do 18:00
hod. Na výstavu můžete zajít
do 28. 6. 2009.

Sobota 13. 6.
Řevnice Rockový slunovrat 2009 Řevnice ve znamení vážné
hudby a rocku, vystoupí skupiny Temperamento, Sto zvířat,
Mig 21 a další, Lesní divadlo,
od 15:00 hod.

Černošice
Koncert
rockové skupiny Second Chance a Pankix,
Club Kino, od 20:30 hod.
Karlík Obecní úřad zve
na sportovní odpoledne pro děti Šlapu si
to na kole, v ulici K Vodárnám,
od 14:00 hod.

Neděle 14. 6.
Řevnice Notičky netradičně, ZUŠ, od 17:00
hod.

Středa 17. 6.
Karlík Chorus Angelus
zve na tradiční závěrečný koncert sezony,
kostel Sv. Martina a Sv. Prokopa v Karlíce, od 17:00 hod.

Pátek 19. 6.
Řevnice
Řevnický
divadelní soubor zahajuje novou letní sezonu představením Sen noci
svatojánské, klasiku od Shakespeara uvede ve dnech
19. 6. - 21. 6., Lesní divadlo, čas začátku upřesněn na
www.divadlorevnice.cz.

Černošice Dnešní večer patří blues-funkové
skupině Blue Brothers
z Prahy, jejich svěží a energická
hudba vás jistě správně naladí,
Club Kino, od 20:30 hod.
Točník Na nádvoří
hradu zazní trampské písničky nejen
pro trampy. Zahrají Kamarádi
Staré řeky, host Duo Blanice,
od 20:00 hod. Bližší informace
na tel. 311 625 814 nebo na
www.pension-nostalgie.cz.
Mokropsy
Hudební
večírek v mokropeské
kapličce, velcí i malí
klavíristé z hudebního studia
A. Misauerové zahrají všem milovníkům hudby, od 18:00 hod.

Sobota 20. 6.
Dobřichovice Cestovatel Hála nám přiblíží
svou cestu Rumunskem,
Fürstův sál, od 19:00 hod.
Řevnice Dětské představení Michala Nesvadby
Michalova
brnkačka, velká zábava, která
nenechá vaše děti zahálet, Lesní divadlo, od 16:00 hod.
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Pátek 26. 6.
Řevnice PORTA, České
národní ﬁnále, bohatý
program po celé tři dny
od 26. do 29. 6., Lesní divadlo

Sobota 27. 6.
Černošice Konec školního roku oslavte na taneční párty s DJ Bundou
a Vóďou. Vysvědčení s sebou
- jedničkáři mají vstup zdarma,
Club Kino, od 20:00 hod.

Výstavy
Po 22. 6. - Čt 25. 6.
Černošice Výstava soukr.
keramické školy ve Vonoklasech, Club kino.

ČERVENEC
Pátek 3. 7.
Řevnice Pod taktovkou
A. Čermákové uvede
divadelní soubor hru
Rád to někdo horké? Lesní divadlo, 3. 7. - 5. 7., čas začátku
na www.divadlorevnice.cz. (iu)
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„POKUD NĚCO ŠIDÍTE – TAK POUZE SEBE,“
ŘÍKÁ JIRKA HUDEČEK Z LETŮ
Ve svých 23 letech má Jiří Hudeček (nejmladší) za sebou nejedno pódiové umístění na mnoha předních
českých cyklomaratonech, je vítězem Českého poháru ve sjezdu v hobby kategorii. Kromě sportu studuje na ČSTV sportovní management. Povídali jsme si
o tom, co všechno život cyklozávodníka obnáší.
Jak jsi začínal s cyklistikou?
Pravidelně každou sobotu
jsme vyráželi s tátou z Řevnic
od Rysů na vyjížďky po Brdech. Kolo tak vlastně patřilo
téměř ke každému víkendu už
odmala. Později jsem zkoušel
bikros – terénní překážky, pak
také sjezdy. Obě dvě disciplíny jsou hodně technické
a mají blízko k horským kolům, což jezdím teď.
Teď jezdíš profesionálně.
Co to znamená?
Jezdím pod Scott&Hugget
MTB Team. Náš tým je vlastně
regionální – týmovou jedničkou je Kristián Hynek z Černošic, dále s námi jezdí Matouš
Ulman a Veronika Jarošová.
Všichni jsme z okolí dolní Berounky. Naším stěžejním zaměřením jsou horská kola.
XC Cross Country, jak je naše
disciplína nazývána odborně,
patří mezi olympijské sporty.
Týmovým trenérem je Karel
Martínek. Rozepisuje nám tréninky a určuje, jak se mají jezdit. Není to tak, že by každému
z nás stál za zády a kontroloval, jak jednotlivé jízdy absolvujeme. Často konzultace
probíhá i po telefonu. Zodpovědnost každého z nás je být
v tréninku důslední a poctiví
sami k sobě. Naše sportovní
disciplína je založena na individuálních výkonech. Je jasné,
že jakékoli zaváhání se projeví

na kondici a výsledcích nejen
při závodech, ale i při společných soustředěních, kterých
absolvujeme v roce hned několik. V lednu jsme odjeli na soustředění do Španělska na tři
měsíce. Kromě tréninků máme
za sebou i jeden silniční závod
a jeli jsme i španělský pohár.
Ve Španělsku byla obrovská
konkurence, jako tradičně. Pak
jsme pokračovali se závody
světového poháru v Turecku –
Alánya cup. V prvním závodě,
který probíhal v zimě a dešti,
byl z nás nejúspěšnější Matouš
– skončil druhý, já jsem dojel třináctý. Ve druhém závodě jsme
s Kristiánem nedokončili kvůli
technickým problémům. Ty nás
všechny provázely i na závodech světového poháru v Jihoafrické republice. Teď se celý
náš tým představí na prvním
českém poháru v Bystřici pod
Hostýnem. Skladbu a kalendář závodů určují manažeři
a majitelé týmu. Stanoví, kde
a na kterých závodech se
máme objevit a co absolvovat
v jakém složení. To znamená,
že se nemusíme daného závodu účastnit vždy v kompletním
složení týmu, ale i jednotlivě či
ve dvojicích.
Jak probíhá trénink profesionálního cyklisty?
Na jaře absolvujeme tzv. objemové tréninky, což znamená
5 až 6 hodin na kole denně.
V sezóně jezdíme většinou

Jezdec kategorie Elite
Účast na Světovém poháru: Houffalize,
Offenburg, Pietermaritzburg
Umístění ve vybraných závodech:

4.
11.

Český Pohár XCO Špindlerův Mlýn

9.

KPŽ Praha Karlštejn Tour

4.
2.

Silniční Král Šumavy 200 km

1.
2.

Malevil Cup 2009, 2. místo 2006

Rubena Manitou Žel. Hory 07

KPŽ Chomutov Tour ČS (2x)

Giant Berounský maraton

Jirka Hudeček - ohlédnutí za výsledky
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MTB nemusí být tak čistý sport, jak Jirka říká

dvoufázově, tréninky jsou kratší a intenzivnější. V délce do
3,5 hodiny. Jsou v nich zakomponované různé prvky, které
rozvíjejí rychlost, výbušnost,
sílu nebo celkový návyk na intenzitu, s jakou se jezdí závod.
Před závody trénujeme méně,
kvůli regeneraci. Samozřejmě
v různých ročních obdobích
děláme i jiné sporty, jako běh
a běžky. Já osobně chodím přes
zimu do posilovny, na squash,
plavání nebo jogu. Ale velký
důraz se v zimní přípravě klade především na běžky, kde
svaly pracují velmi podobně
jako na kole. V našich podmínkách je to velmi dobrý způsob
tréninku, pokud se nedá jezdit
na kole. Mnoho cyklistů jezdí
přes zimu i závody na běžkách,
které se časově i intenzitou podobají závodům MTB. A platí
to také obráceně, mnoho běžkařů v létě přesedá na kola
– známým příkladem je Katka
Neumannová, která několikrát
vyhrála na horských kolech Mistrovství ČR a účastnila se letní
olympiády v Atlantě.
Jaké vlastnosti jsou důležité pro to, aby mohl člověk
pomýšlet na kariéru cyklozávodníka?
Myslím, že člověku stačí
obecné pohybové nadání. Hubení budou pravděpodobně
dobří v kopcích, svalnatější
typy jsou lepší sprinteři či časovkáři. Pokud máte nadšení,

Autor: Tomáš Kolínský

každý si najde to svoje. Hlavně
to chce obrovskou vůli a odříkání, protože je to těžký sport,
kterému musíte dávat všechno.
Když vám to nejde ve fotbale,
tak to za vás odkope 10 lidí,
ale za mě ten kopec nikdo neodšlape. Tady opravdu platí, že
pokud něco šidíte, tak jenom
sami sebe.
Co tě baví na cyklistice?
Je to krásný sport, čistý. Můžu
se projet v přírodě nebo objevovat nová místa našeho regionu.
Cyklistika je ale také možná
nejtěžší sport, jde o to překonávat své hranice, a to mě na tom
baví. Překonávat sebe sama
a pak ty ostatní na závodech…
No a pak samozřejmě cestování, které je s kolem a závody
úzce spojené.
Jaké jsou tvé budoucí plány?
Ty bližší i vzdálenější? Musíme odjet celkový světový
pohár, to jsou mimo jiné opět
dva závody v Turecku, v Kanadě - tam se moc těším, asi tam
budou vyšší šance prosadit se
ve světovém poháru, nebude tam tak velká konkurence.
Pak nás čeká Švýcarsko a Rakousko. Do budoucna přemýšlím o změně – rád bych zkusil
silniční cyklistiku. Kromě toho
bych chtěl co nejdříve dodělat
školu. Je mi jasné, že nemůžu závodit dlouho, pak se mi
vzdělání bude hodit.
Děkuji za rozhovor!
(bt)
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SPOJENÍ PEVNÉ LINKY A MOBILNÍ SÍTĚ
ANEB JAK TELEFONUJEME V SÍTI VODAFONE ONE NET V DOBNETU?
Příchod mobilních operátorů na telekomunikační trh byla bezesporu výjimečná
událost. Zpočátku vážil „mobilní“ telefon několik kilogramů a platit se muselo
i za příchozí hovory. Postupem času, po spuštění dalších mobilních sítí, cena
klesala a mobilní telefon se stal běžně používaným nástrojem každého člověka.
Na první pohled by se mohlo zdát, že dnes představované služby jsou určeny
pouze pro velké ﬁrmy. Ale nenechte se mýlit!
V minulém čísle DOBNET
zpravodaje byla věnována celá
strana VoIP technologii, velmi
volně přeloženo – telefonování
prostřednictvím sítě Internet.
Právě vzhledem k rozvíjející se technologii VoIP
mohou

a l t e r nativní
telekomunikační operátoři
nabízet pevné linky. Klasický telefon potřebuje samostatné vedení
od účastníka až k telefonní
ústředně, IP telefon se jednoduše připojí do sítě Internet,
podobně jako počítač.
Mobilní telefon asi není třeba představovat. Jak už bylo
předesláno v úvodu, jedná se
o dnes již běžně využívanou
techniku. Snad pouze pro doplnění: vybrat si lze v současnosti ze čtyř poskytovatelů
mobilních služeb, kromě nejmladšího se dnes již významně neliší pokrytým územím.
Rozdíly je třeba hledat nejen
v jednotlivých hlasových tarifech, ale také v množství
a ceně doplňkových služeb.

PEVNÁ A MOBILNÍ
DOHROMADY
Výše popsané technologie,
pokud přirovnáme IP telefon
ke klasické telefonní lince,
nepřinášejí v podstatě nic
závratného. Až do té chvíle,
kdy se u jednoho telekomu-

nikačního operátora „potká“
mobilní a pevná telefonní síť
v jednom místě. A pokud se
navíc k celému řešení postaví

rozumně technický i obchodní tým, vzniká
řešení, které nese obchodní název Vodafone One Net.
Řešení, které pro komunikaci
mezi svými členy, kmenovými
zaměstnanci, spolupracovníky
i externisty využívá i občanské
sdružení DOBNET, o.s.

CO JE NA ONE NET TAK
ZAJÍMAVÉ?
Cílem tohoto článku jistě není
rozebírat obchodní podmínky
smlouvy, která je každému subjektu zpracovávaná na míru, ale
ukázat možnosti, které dnes
nabízí moderní telekomunikační služby. Nicméně se určitě
sluší napsat, že ceny volání
jsou na velmi přijatelné úrovni
a úspory oproti individuálním
smlouvám jsou obrovské.
Propojením pevných linek
a mobilních čísel a jejich zařazením do jedné privátní sítě

lze získat úžasnou možnost
telefonování mezi jednotlivými
účastníky sítě zcela zdarma.
Nezáleží tedy na tom, kolik
hovorů je v rámci privátní sítě
uskutečněno a jak dlouho trvají. Pochopitelně zdarma
nejsou

pouze
hovory z mobilu
na mobil, ale i z pevné linky na mobil a obráceně. Další velmi zajímavou službou je
vytvoření pobočkových čísel
pro každého účastníka v síti.
Klasické devítimístné telefonní
číslo na kolegu potom není nutné hledat v telefonním seznamu
telefonu, ale stačí vytočit snadno zapamatovatelné dvou nebo
třímístné zkrácené číslo. Neméně využívanou službou, zatím
dostupnou pouze na pevných
telefonech, je možnost přepojení hovoru. Volanému není třeba
složitě vysvětlovat, že musí zavěsit a zavolat znovu, ale hovor
lze jednoduše spojit na jiného
účastníka privátní telefonní
sítě. Z množství dalších služeb
zmíníme alespoň individuální nastavení práv odchozích
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hovorů, včetně zákazu všech
hovorů mimo privátní síť, dále
pak nastavování skupinových
čísel, kde hovor na jedno číslo
zvoní současně nebo po čase
na další přednastavená čísla,
nebo využití funkce přesměrování všech hovorů v případě
nepřítomnosti na jiné telefonní
číslo v privátní síti, opět zdarma.

PRO KOHO JSOU
SLUŽBY URČENY?
Jak už z popisu služeb vyplývá, služby One Net nelze pořídit
na jedno nebo dvě mobilní telefonní čísla. Omylem ovšem
také je, že by tyto
služby byly určeny
pouze
pro obrovské
ﬁrmy se stovkami telefonních čísel. Síť
může na základě uzavřené smlouvy
využívat
v podstatě jakákoli organiza-

ce či
živnostník, který splní podmínku
minimálního počtu telefonních
čísel a minimální měsíční provolané částky. V praxi mohou
služby využít různá sdružení,
spolky, kluby, menší ﬁrmy a vůbec vlastně všichni, kteří spolu
potřebují levně komunikovat.
Část nákladů může taková organizace regulérně bez zisku
každému účastníkovi přeúčtovat jako soukromé hovory.
Základní informace a případné zkušenosti s provozem privátní sítě One Net
rádi po dohodě poskytneme. Každého, i externího
spolupracovníka rádi připojíme do privátní sítě DOBNET za zvýhodněných pod(mn)
mínek.
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TIP NA VÝLET
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NAUČNÁ STEZKA SRBSKO - KARLŠTEJN
VÝLET PRO VŠECHNY GENERACE
Jaro už nám dávno začalo a kola či trekové boty volají po nějakém pořádném výletu. Dnes bychom vás
rádi seznámili s naučnou stezkou, která vede CHKO
Českým krasem a také kolem jedné z největších památek české i evropské historie hradu Karlštejn, který nechal vybudovat Karel IV. jako pevnost na ochranu korunovačních klenotů České země.
Stezka začíná ve vesničce
Srbsko cca 25 km od Prahy.
Po výstupu na malém vlakovém nádraží se vydáme přes
řeku Berounku na její druhý
břeh, kde začíná naše pouť
za poznáním krajiny CHKO
Český kras s vrcholem,
jímž je výhled na Karlštejn.
Cesta je značená zelenobílou značkou, jak tomu bývá
u naučných stezek. Trasa je
dlouhá něco přes 10 km a je
vhodná pro všechny, od závodních cyklistů po rodiny
s dětmi. Sportovně založení rodiče to mohou
zvládnout i s kočárkem,
ale jinak si raději počkeju
te, až vám děti odrostou
a půjdou samy.
Na trase je 12 hlavních zaaástávek, na kterých je popsázína krajina, v níž se nacházíny
me, a stručně pojmenovány
hy,
živočišné a rostlinné druhy,
ijí.
které v okolí zastávky žijí.
aNa příchozí cestě ke Kavíc
rlštejnu se nachází navíc
sa
dalších 5 zastávek. Trasa
že
vede převážně v lese, takže
ně
na nás neustále dýchá vůně

přírody a v současné době,
kdy se příroda jen zelená, je
to opravdu krásná podívaná.
Čeká nás i několik stoupání,
některá trochu náročnější,
ale nakonec to zvládne každý. Jedna z větších zastávek
je ve vesničce Svatý Jan pod
Skalou. Pár domečků, pěkný
hřbitov a veliký kostel jsou
schovány mezi skalami. Pohled na ně stojí za úsilí, které vynaložíme cestou. Další
z krásných míst na stezce je
Bubovický vodopád. V úzké

Krásný vvýlet pro sportovně založenou rodinu

Bubovický potok s malými vodopády

PROČ:

Pěkný výlet po naší přírodě

JAK TAM:

Autem, autobusem, vlakem, na kole

INFO:

www.stezky.info/naucnestezky/ns-karlstejn.htm

NA JAK DLOUHO:
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KAM:

soutěsc kde protéká Busoutěsce,
bovický potok, nás potká
jedno z náročnějších míst.
z vede po úzké skalTrasa zde
cest
ní cestičce,
ale je to pouze
des
pár desítek
metrů. Vodopád
ne nějak zvlášť mohutsice není
ný, ale malá jezírka, která se
zde tvo
tvoří, a několikametrové
převýše vypadají opravdu
převýšení
nádher
nádherně.
Jakmile se dostaneme
za tento bod, už se můžeme
těšit na Karlštejn. První vizuální kontakt s ním budeme
mít po příchodu k poli z lesní
aleje. Pohled na Karlštejn se
nám otevře po pravé straně.
Dále pokračujeme z kopce,
cestou se nám otevřou další pěkné pohledy na hrad.
Ve vesnici se můžeme ob-

Autor: M. Nešpor

čerstvit a tímto náš výlet pomalu končí. Když projdeme
celou obec, dostaneme se
na vlakové nádraží, odkud je
možno jet směrem na Prahu
nebo pokračovat dále na Beroun.
Pokud jste se rozhodli pokochat se krásami naší přírody a památkami z naší historie, není nic jednoduššího
něž sednout na vlak a nechat se odvézt na krásný výlet. Pokud pojedete autem,
silnice vede p
podél
nky
řeky Berounky
n
na Karlštejn
a z něj
d á l e
do Srbska.
(lk)

Srbsko

KDY:

Kdykoli

Celodenní výlet
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PORTA - KAPITOLA ŘEVNICKÁ
V LESNÍM DIVADLE 26. - 28. ČERVNA 2009
Lidé toho hodně napovídají a nejenom o Portě – takže pokud jste loni slyšeli, že hudbou zněly téměř celé Řevnice,
nebyla to pravda celá. Jelikož se toto město nachází v údolí
Berounky, tak se při jakékoli hudební akci, kterou město hostí, rozeznívá celé jeho okolí – hudba se valí nahoru do kopců
až k Letům, Rovině a Hlásné Třebani, možná i Mořinka pár
tónů pochytá. Na straně druhé směrem na Halouny i k letovské Kanadě a ostatním chatovým osadám na pravém břehu Berounky, kde také již něco vědí o hudebních festivalech
v Řevnicích, aniž by byli přímými účastníky. Hrálo a bude
se hrát nejen v Lesním divadle a na hřišti házené, ale také
na náměstí v Modrém domečku a ve dvoře cukrárny Corso.
A možná i na nádraží… Říká se tomu Řevnický stetson nebo
také Hraní do klobouku.
KRÁTCE Z HISTORIE
Porta je nejstarším festivalem u nás.
Letos slaví již 42 let od svého vzniku
v Ústí nad Labem. Odtud také pochází její název Porta: skalní útvar, kterým
řeka Labe vtéká do Ústecka, nese odjakživa název Česká brána, latinsky Porta Bohemica.
Zpočátku měl festival dvě části - žánr
country & western a trampské sbory.
Později se přidal folk, dál se soutěž rozdělila na část interpretační a autorskou.
Za svou svobodomyslnost byla v sedmdesátých letech v Ústí zakázána, pořadatelem se stal svaz mládeže a nastalo
období jejího stěhování – Karviná, Sokolov, Olomouc.
Legendární ročníky Porty jsou ročníky
1988 – 1989 v Plzni na Lochotíně.
O tomto období říká Vojta K. Tomáško: „Tenkrát bylo poselství jasné. Byl
daný nepřítel, byla barikáda. My - oni.
Poselství bylo mezi řádky a lidé umě-

li moc dobře číst a myslet. Stáli vedle
sebe a naslouchali. Aby jim jediné slovíčko neuniklo. Aby pochopili a trochu se
napřímili. Vzpomínám na plzeňské Porty
a nezapomenu. Nejen tu neskutečnou
návštěvnost, ale hlavně tu sílu, která se
z hlediště přelévala na jeviště a obráceně. Uměli jsme brát i dávat. Vážili jsme si
jeden druhého a uměli naslouchat. Krásně to zpívá Hanka Ulrichová: Musíš mluvit tiše, aby tě bylo slyšet… To je veliký
kus pravdy.“
Období v letech 1991 až 2006 se dá
nazvat obdobím dvou Port, které spolu
soupeřily – Trampská porta v Ústí a Plzeňská porta, která se později přestěhovala do Jihlavy. Tam ji však ničilo deštivé
počasí. Z Jihlavy se loni přestěhovala
do Řevnic.

O ČEM VLASTNĚ PORTA JE?
Smyslem a cílem Porty je celorepubliková soutěž s účastí hvězd folk,
country a trampské hudby.
Do čtrnácti krajských kol, jejichž garantem je Česká tábornická unie, se hlásí asi 250
skupin a interpretů. Z nich postu-

puje 14 ﬁnalistů
z prvních míst do Českého
národního ﬁnále v Řevnicích. Další dva mají možnost postoupit ze semiﬁnále. O postupu a vítězích
rozhoduje odborná porota.
Celá Porta se od loňska
rozšířila i na mezinárodní
úroveň. Mezinárodní ﬁnále
proběhne v Ústí 23. - 25.
července 2009 za účasti
soutěžících ze Slovenska,
Polska, Rakouska, Maďarska a USA. Z Českého
národního ﬁnále sem postupují 3 vítězové.
Festival se po dvaceti
letech sjednotil a celý současný festivalový systém
stojí na jednotném postupovém soutěžním klíči interpretační a autorské soutěže. Je to tedy příležitost
pro mladé, ale i známé kapely a interprety vystoupit
opakovaně na společných
pódiích během roku.
(bt)

Program pátek 26. 6. 20
P

18:00 Vlajka
18:05 Stráníci
18:55 soutěž - finále
19:55 Pavel Dobeš
20:50 soutěž - finále
21:30 Pavlína Jíšová
2222:2
:25 P
Poouuttnnííccii

Xindl X - ocenění pro vítěze
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Zdroj: Fotosklad.cz
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NÁRODNÍ FINÁLE PORTY ŘEVNICE 2009
…NEBOLI PROČ SI DÁT
S PORTOU RANDE?
Loňské České národní ﬁnále
(ČNF) v Řevnicích bylo hodnoceno
jako velmi vydařené. Přízeň diváků
i vystupujících skupin byla tou nejlepší vizitkou. Letošní třídenní ČNF
Řevnice začíná v pátek 26. června
a program, připravený členy občanského sdružení Porta, o.s., je
doslova nabitý koncerty a recitály
kapel a interpretů slavných jmen.
Hosty letošní Porty a její bohatý program představuje Jiří Vondráček, jeden
z hlavních organizátorů ČNF Řevnice:
„Porta připravila vedle tradičních vystoupení a soutěže také několik jedinečných hudebních zážitků.
Hned v pátek to bude jistě návrat Pavla
Dobeše na Portu po deseti letech, koncert nezapomenutelných Poutníků i Pavlíny Jíšové.
Sobotní třešínkou bude vystoupení Trojice - Samson, Redl, Janoušek, které se letos nebude opakovat. A překvapení, které
se zrodilo na poslední chvíli - koncert majitelky Anděla Lenky Dusilové, ten bude určitě pochoutkou pro hudební fajnšmekry.
Novinkou na Portě budou zástupci irské muziky - Asonance a Shannon.
V neděli s vyhlášením vítězů Porty se
uskuteční portovní svátek. Vojta Kiďák
Tomáško, Nezmaři, Přístav, to jsou jistoty
folkové a country muziky. Dvorana Porty
s Žalmanem a Kamelotem přinese opět
muziku, která se dostává pod kůži. Bonbónkem bude společné vystoupení porotců (Wabi Daňek, Pavlína Jíšová, Stráník,
Schwager, Vlasák, Mirek Černý), které si
nese tradici již z Jihlavské Porty, kde tento
bod programu nesměl chybět.

Vnímavé publikum

Vrcholem letošní Porty bude koncert
v takzvané hodině hvězd. Toto společné vystoupení nebude k vidění a slyšení
na žádném jiném festivalu. V jedné hodince se vedle sebe postaví Věra Martinová, Wabi Daněk, Pavlína Jíšová, Pavel
Žalman a Petr Kocman. V neobvyklém
doprovodu rytmiky PK Bandu si zazpívají
i společně.
Předpokládá se, že pořadatelé mají
ještě v rukávu další nedělní překvapení, i když ti to tají. Ale to se dozvíme až
v Lesním divadle. Myslím, že toto hvězdné obsazení stojí za to, udělat si poslední
víkend před prázdninami čas na Portu.
A vzhledem k tomu, že nebude chybět
dobré jídlo a pamatováno je i na návštěvu čtyřnohých miláčků, byl by přece hřích
zůstat doma!“

PORTA NA INTERNETU
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PORTA V RÁDIÍCH
Už měsíc před tím, než se rozezní kytary prvních hostů Porty v Lesním divadle, máte možnost setkávat se s Portou
na vlnách Českého rozhlasu a Country
rádia, jež jsou mediálními partnery Porty.
Na těchto a ještě asi dvou desítkách dalších stanic (např. rádio FOLK, PROGLAS
apod.) se více jak měsíc před konáním
národního ﬁnále v Řevnicích rozjíždí vysílání šesti hodinových pořadů, kde organizátoři i hosté Porty seznamují posluchače se zajímavostmi o Portě, ale i o tom,
co se dělo, děje a bude dít během tohoto
festivalu folku a country.
Na Country rádiu (89,5FM či 98,3FM) si
můžete takový pořad naladit každé pondělí od 16:00 hodin. Postupně se zde vystřídali Vojta Kiďák Tomáško, historický
pilíř Porty Mirek Kovářík, kterého letos
na Portě v Řevnicích také uvidíme a uslyšíme, Samson Lenk. Červnové pondělky
uslyšíme Pavla Lohonku Žalmana, Petra
Kocmana, Pavlínu Jíšovou a Ivana Doležala a další hosty.
V pořadu Toulavé boty, který se vysílá
každé pondělí večer od 20:30 do 21:00
hodin na stanici Český rozhlas 2 - Praha, jsou rozhlasoví posluchači průběžně
seznamováni slovem i hudbou nejenom
s programem minulých ročníků festivalu,
ale i s aktuálními výsledky oblastních kol
Porty. Pořadem provází Leoš Kosek. Přináší informace o přípravách na národní
i mezinárodní ﬁnále Porty v Řevnicích
a Ústí nad Labem. Přímý přenos z letošního mezinárodního ﬁnále Porty z Ústí
nad Labem chystá Český rozhlas 2 Praha 25. července od 20:00 hodin.
Všechny relace v rádiích týkající se Porty se objeví na www.porta-festival.cz nejen online, ale budou zde v audiobance
až do dalšího ročníku Porty. Stejně tak
jako loni vám kamera Jirky Vondráčka
představí některé hosty Country radia
(bt)
i ve video rozhovorech a klipech.
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**HYDE PARK PORTY**
… ANEB CO O PORTĚ ŘÍKAJÍ JEJÍ HOSTÉ I ORGANIZÁTOŘI
PAVLÍNA JÍŠOVÁ:
Loňské Řevnice jsou důkazem, že se
Porta zase zvedá z prachu. Je spousta
báječných mladých kapel, muzikanti mají
vysokou hráčskou i autorskou úroveň,
vyslovují se k věcem týkajícím se celé
společnosti. Přehled o této mladé scéně začínám získávat i díky rozhlasovému
pořadu Folková jíška Pavlíny Jíšové.
Letos budete v porotě, těšíte se,
nebo to vidíte jako dilema?
„V porotách nezasedám zrovna moc
ráda, necítím se být jako Petronius Arbiter – určovatel vkusu. Hudba se dá těžko
změřit, spočítat – není to jako ve sportu. Jako se mění móda, také prezentace hudebníků je různá - někomu se líbí
khaki, jinému blankytná modř. A taková
je i hudba – barevná a stále proměnlivá.
Mně jde spíš o pocit, který z hudby cítím,
jestli mě osloví její energie. A tak budu
hodnotit i soutěžící. Zřejmě se dokáži
povznést nad drobné chybky, jen když
uvěřím, co mi chce hudba sdělit.“

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO:
„Do Řevnic se těším jako malý kluk
na koloběžku. Zazpíváme si s Ríšou Melicharem, i sám budu mít recitálek, kde
představím spoustu novinek. No a večer
určitě dám kalíšek a posedím s přáteli.

Fakt se moc těším. Vždyť paní Porta je
pořád nejkrásnější dáma. To se klidně
vsadím.“

VĚRA MARTINOVÁ:
„Léto je obdobím festivalů, takže je
hodně práce. Ovšem Portu mám doslova
za humny, takže pokud nebudu zrovna
někde v Tramtárii, tak se přijdu podívat
i na své kolegy. Porta je příslibem silného
zážitku, Jirka Vondráček je neúnavný a stále vymýšlí nové věci, jak Portu ozvláštnit,
za což mu jistě patří dík. Víc už prozrazovat nemůžu, to by pak nebylo překvapení.
Takže se těšte a přijďte se podívat.“

HONZA KOMÍN:
Člen kapely Načas, ale také spolupracovník a šéfredaktor internetových novin
ePortýr.
„Loni v Řevnicích se mi líbilo přírodní
prostředí, které k Portě patří, muzicírování
muzikantů i posluchačů po skončení oﬁciálních koncertů, to, že se končilo v jedenáct a člověk mohl prožít Portu i jinak
než jen jako posluchač. Loni se mi líbila
unplugged část vystoupení Wabiho Daňka. Měl jsem pocit, že takhle nějak musela vypadat atmosféra před mnoha lety.
Co bych opravil? Asi druhou scénu. Hrají
na ní především soutěžní kapely. Kapela,
která přijela z daleka, by měla mít pocit,
že si dobře zahrála před solidně zaplněným hledištěm. Alespoň já to takto vnímal
v době, kdy jsem s kapelou stál na soutěžních prknech. Také bych dal větší prostor
ossto
o
sto
or
mladým kapelám. Chápu, že na festivalu
va
alu
u
musí být hvězdy, které přitáhnou lidi,i,i,
ale na druhou stranu portovní žánr byy
si měl pomalu vychovat nové hvězdy.
y.
A mezi mladými hudebníky je rozhod-ně několik, kteří tento potenciál mají.““

ANIČKA ROYTOVÁ:
Předsedkyně sdružení Porta, o.s.
A bude v Řevnicích zase dobré
é
jídlo?
„Samozřejmě, bez dobrého jídla
není dobrého festivalu. Už se připravuje menu a dobré pití.“
A totem?
„Totem, který pro nás vyřezal Pavel Petříček, šerif osady Kamarádi
staré řeky, jsme dobře uskladnili,
tak doufám, že ho nenapadl nějaký dřevožrout nebo houba. Totem
zase postavíme, aby Portu chránil.
Loni nám hlídal kromě jiného také
počasí a hlídal báječně. A od toho
právě totemy jsou. Nesmí se
na ně zapomínat…“
Anička Roytová

Zdroj: Fotosklad.cz

Připravila B. Tesařová ve spolupráci
s iternetovými novinami ePortýr
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Věra Martinová

Zdroj: www.martinova.cz

Program neděle 28. 6. 20
09

12:30 Jewelci
13:05 soutěž - finále
14:05 Přístav
14:40 Koncert poroty
Dvorana Porty
15:25 Kamelot
16:15 vyhlášení vítězů Po
rty
17:00 Vojta Kiďák Tomáš
ko
18:00 Nezmaři
19:00 Žalman, překvape
ní Porty,
Jíšová, Hlaváč
20:00 Hodina hvězd:
Věra Martinová, Wabi Da
něk
Petr Kocman, Pavlína Jíš
ová
Pavel Lohonka Žalman
21:30 Konec
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SKVĚLÁ DOVOLENÁ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
V ČECHÁCH JE KRÁSNĚ, PROČ TEDY ODJÍŽDĚT NA TÝDEN DALEKO K MOŘI?
Městečko Zliv se nachází 5 kilometrů od Hluboké nad Vltavou a asi
15 kilometrů od Českých Budějovic. Autokemp Mydlák v těsné blízkosti
Mydlovarského rybníka přitahuje každoročně velké množství návštěvníků, kteří zde tráví příjemnou dovolenou.

Pohled na stůl a část postele pokoje

V minulosti byl prostor kempu obsazen převážně stany. Dnes už se stanem
přijede pouze pár nadšenců, ostatní vyhledávají ubytování v nově postavených
chatkách a srubech. Část těchto chatek
patří občanskému sdružení MYDLÁK,
o.s., které je v letních měsících pronajímá převážně zaměstnancům jedné velké
státní organizace. Volné kapacity ovšem
nabízí široké veřejnosti.
V současné době lze nabídnout ubytování v celkem pěti pokojích. Čtyři pokoje
jsou umístěny ve dvou dvojitých chatách,
pátý se nachází v nově zrekonstruované
obytné maringotce. Vybavení pokojů je téměř shodné, pokoje v chatách mají navíc
prostornou terasu. Každému pokoji dominuje velká patrová postel velikosti 2 x 2
metry. V pokoji se dále nachází kompletně vybavená kuchyňská linka, vestavěný
dvojitý elektrický vařič, mikrovlnná trouba,

SOUTĚŽ

Autor: M. Nešpor

lednička s mrazákem a skříň na oblečení.
Pro příjemné posezení lze v pokoji využít
dřevěného sedacího nábytku pro 6 osob,
pohodu při špatném počasí pomůže vyladit TV přijímač. Na venkovní terase je
k dispozici plastový stůl a židle. Součástí
služeb je i bezplatné připojení k síti Internet prostřednictvím bezdrátové sítě.
Žádné pokoje v kempu nemají přívod
vody, proto je nutné využívat společné
WC, sprchy a kuchyňku na mytí nádobí.
Tyto objekty se nacházejí asi 50 metrů
od výše uvedených pokojů.
Ubytovaní hosté sdružení MYDLÁK,
o.s. mohou využít automatického výčepního zařízení, které je v provozu 24 hodin
denně. Prostřednictvím bezkontaktní přístupové karty lze natočit v těsné blízkosti
pokojů desetistupňové pivo Gambrinus
nebo malinovou limonádu. Obědy a večeře nabízí místní restaurace za přijatel-

né ceny. Po objednání lze v restauraci
zakoupit i balené hotové chlazené jídlo,
které se pouze ohřeje v mikrovlnné troubě. Součástí restaurace je i prodejna základních potravin, včetně ranní dodávky
čerstvého pečiva. Zajímavou novinkou je
také dovoz pizzy přímo do kempu.
Mydlovarský rybník lze využít jak k příjemnému koupání a plavání, tak k rybaření. Povolenky k rybolovu na zdejším
rybníku jsou k dispozici za přijatelné
ceny a zakoupit je lze na sousedním
rybníku Jaderný. Pro náročnější zájemce o koupání jsou v sousední Hluboké
nad Vltavou k dispozici venkovní bazény
s tobogánem. V případě horšího počasí
určitě nezklame krytý bazén v Českých
Budějovicích. Alternativou se slanou vodou může být také krásný krytý bazén
v Lázních Aurora v Třeboni.
V okolí města Zliv se nachází velké
množství zajímavých míst, které stojí
za to navštívit. Nezapomenutelný zážitek
zcela jistě nabízí zámek v Hluboké nad
Vltavou, navštívit se ale vyplatí i zoologická zahrada s přilehlým loveckým zámečkem. O trochu dále se pak nachází Český Krumlov nebo Rožmberk. Pro
zájemce o cykloturistiku je k dispozici
mnoho cyklostezek, z nichž jedna vede
až do samotného centra Českých Budějovic. Na výlet je možné vyjet také lodí
s kapitánem po části řeky Vltavy.
V hlavní sezóně v letních měsících je
přítomen v místě správce objektů sdružení MYDLÁK, o.s. Tento správce předává a přebírá pokoje, obstarává ložní
prádlo, stará se o funkčnost výčepního
zařízení a je k dispozici pro případné řešení problémů ubytovaných hostů.
Orientační cena ubytování bez jídla
činí na týden pro čtyřčlennou rodinu cca
5000 Kč.
V případě zájmu o ubytování v chatkách
na Mydláku je možné navštívit stránky
www.mydlak.cz nebo zavolat na mobilní
telefon uvedený v inzerátu v inzertní části
tohoto čísla DOBNET zpravodaje.
Michal Nešpor

O POBYT NA MYDLÁKU

Soutěžní otázka:
J k daleko
d l k se nachází městečko Zliv od Hluboké nad Vltavou?
Jak
Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 15. června 2009. Vylosovaný
výherce obdrží ZDARMA týdenní pobyt na Mydláku mimo hlavní sezónu v hodnotě 4500 Kč.

VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA
Výhercem autorádia SONY v soutěži z čísla 05/2009 se stává Soňa
Chroustovská, Dobřichovice.
Gratulujeme!
Kuchyňská linka v pokoji
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číslo 6 I ročník 3

ŘEVNICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2009
13. 6. 2009 OD 15 HOD.

8. 8. 2009 OD 14 HOD.

ROCKOVÝ SLUNOVRAT

DIXIELAND V ŘEVNICÍCH

5. ročník mezinárodního hudebního festivalu

7. ročník hudebního festivalu
před Zámečkem v Řevnicích

19. - 21. 6. 2009

SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Divadelní představení – hrají členové Divadelního
studia Základní umělecké školy Řevnice

26. - 28. 6. 2009

PORTA

7. - 9. 8., 14. - 16. 8. 2009

SBALÍ KARLA Z MONTE CARLA?
Divadelní představení – hrají členové
Divadelního souboru Řevnice

24. - 28. 8. 2009 VŽDY OD 20 HOD.

42. ročník festivalu folk, country a trampské hudby

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA

3. - 6. 7., 10. - 12. 7. 2009

5. ročník divadelního festivalu
v lese – vystoupí Dejvické divadlo
a Balet Praha

RÁD TO NĚKDO HORKÉ?
Divadelní představení – hrají členové
Divadelního souboru Řevnice

www.kulturnileto.cz

Akce se konají v Lesním
divadle v Řevnicích.

P AT R O N
PROJEKTU

ŘEVNICE
L E S N Í D I VA D L O
V ŘEVNICÍCH

DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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DOBNET zpravodaj

tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441 Karlická 465, Lety u Dobřichovic
Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00
www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz
Servis všech zakoupených výrobků!

koupelny
kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

materiály
pro topenáře
a instalatéry

regulace
vytápění
vodárny
čerpadla

podlahové
a stěnové
vytápění

solární
systémy

plynové kotle,
ohřívače vody

kolektory

stavební
práce
modernizace
a stavby rodinných
domů
projekty topení, vody,
plynu a staveb
montáž topení,
vody, plynu
a kanalizace

domácí
y
infrasaun

krby
kamna
krbová kamna
kachlové
pece

JIŽ OD
20 000 Kč
Široký sortiment uvedených
výrobců zakoupíte v naší
prodejně!
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SIMPLY CLEVER

I zde by
mohla být

ŠkodaPlus

VYZKOUŠENÉ OJETÉ VOZY

S naším programem
Škoda Plus je koupě ojetého
vozu příjemnou a bezpečnou
záležitostí. Vedle certifikátu
kvality vám Škoda Plus
přináší výhody jako:
앫
앫
앫
앫
앫

Vaše

zkušební jízda,
záruka 12 měsíců,
záruka mobility,
roční kontrola zdarma,
výkup vašeho
stávajícího vozu,
앫 vyřízení formalit,
앫 atraktivní financování,
앫 výhodné pojištění.

reklama!

Navíc vám nabízíme roční
vozy s dvouletou zárukou.
Kompletní aktuální
nabídku najdete na
www.skodaplus.cz
nebo nás můžete rovnou
navštívit. Poradíme vám
s výběrem.

KOUPĚ OJETÉHO VOZU NEMUSÍ BÝT
HRA S NEJISTÝM VÝSLEDKEM

277 001 111

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
FEMAT, spol. s r. o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111
info@dobnet.cz

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek
Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-14, ST 8-17, ČT 8-14, PÁ 8-12
Přijímáme
j
p
platební karty:
y

Kulturní akce
v měsíci červnu
 Life is life - černé divadlo, 09.06. 2009

 Sklenka Sherry - Směšný blues o hledání štěstí

Divadlo Metro, 20:00 hod., cena od 460 Kč

a lásky, 8.6. 2009
Divadlo na Jezerce, 19:00 hod., cena od 400 Kč

 Lenka Dusilová a Eternal Seekers, 18.06. 2009
KC Zahrada, 20:00 hod., cena od 380 Kč

 Muzikál: Cikáni jdou do nebe, 27.06. 2009

 Špalíček - Bohuslav Martinů, 15.06. 2009
Mimořádný experimentální tanečně-hudební projekt
Kongresový sál, 19:00 hod., cena od 250 Kč

Divadlo bez zábradlí, 19:00 hod., cena od 410 Kč

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit
v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111
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