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Pro mnohé z vás, kteří se rádi hýbou, 
hrají volejbal, tenis nebo badminton 
nebo děti vodí na kroužek všestran-
nosti, kde poznávají kromě míče také 
nějaké to nářadí v tělocvičně, jako jsou 
kruhy, koza nebo můstek, je pojem 
Sokol celkem běžnou součástí života, 
někdy i životního stylu.

V srpnovém čísle zpravodaje jsme 
zjišťovali, co nabízí místní sokolské 
jednoty či přímo jejich oddíly pro děti 
i dospělé od nového školního roku. 
A není toho málo. Také jsme s jejich 
zástupci diskutovali o tom, jak při-
lákat další nadšené trenéry, kteří by 
se věnovali dětem. A jak přilákat děti 
samotné, aby daly přednost pohy-

bu před počítačem, aby se zapálily 
pro aktivitu, která je zpevní jak fyzic-
ky, tak i morálně. Čím dříve se zapojí 
do cvičení, tím správněji – čím dříve 
je rodiče přivedou do tělocvičny, tím 
větší budou mít jistotu, že ve škole při 
tělocviku předvedou ukázkový kotoul 
nebo stojku. A to věřte, že děti ještě 
na druhém stupni základní školy nejen 
s těmito cviky mívají velký problém.

A protože jsme při našich diskusích 
na téma cvičení a Sokol nezabrou-
sili jen k dětem, ale také k otázkám 
ekonomickým, organizačním a jinak 
zajímavým, určitě se začtěte. Třeba 
i na pláži u moře nebo rybníka!

Barbora Tesařová

Pod pojmem prázdniny si každý z nás představí jinou aktivitu nebo 
rekreaci. Někdo si rád odpočine u moře nebo jen u rybníka tak, že 
„chytá bronz“, čte si nebo jinak setrvává převážně ve statické poloze, 
jiný se takovému typu dovolené vyhýbá jako čert kříži. Jezdí na kole 
po kopcích, pádluje na řece nebo se jinak aktivně unavuje a vyplavuje 
s potem stres, ale i endorfi ny. Po dovolené pak směřuje do tělocvičen 
nebo na venkovní hřiště zahrát si nohejbal nebo fotbálek. Ve většině 
případů jsou tato sportoviště provozována pod hlavičkou Sokola.

více na str.        až         8 10HNED NEBO PO PRÁZDNINÁCH

ZA SPORTEM DO SOKOLA

PIVOVAR V LETECH
Podle původních 

plánů měl být pi-
vovar s restaurací 
a hotelem v obci 
Lety již spuštěn 
do provozu. Ačkoli 
pivovar je již při-
praven k zahájení 
vaření piva, restauraci ještě některé 
stavební úpravy čekají. Zahájí pro-
voz ještě letos?

DIXIELAND
Dix ie land  se 

v Řevnicích na pro-
stranství před Zá-
mečkem koná 
pravidelně v první 
polovině srpna již 
osmým rokem. Zís-
kal zde své zázemí 

a stálé posluchače. Letos se do swin-
gu a jazzu můžete zaposlouchat 14. 
srpna od 14 hodin.

O POHÁDKÁCH
V rozhovoru 

na měsíc srpen se 
scénáristkou a dra-
maturgyní Zdenou 
Brunclíkovou jsme 
zabrousili na pohád-
kové téma. Povídali 
jsme o tom, jak vzni-
kají televizní pohádky, co obnáší práce 
dramaturga a jak se liší od scénáristy. 
Ale i o Zlatém oříšku, který nepatří 
Popelce, ale dětem tisíce a jednoho 
zájmu.

ZÁMEK BŘEZNICE
Státní zámek Břez-

nice nedaleko Pří-
brami má mnoho co 
nabídnout. Přes léto 
můžete kromě inte-
riérů obdivovat zá-
meckou bylinkovou 
zahradu. Ve vybrané 

dny lze absolvovat oživené prohlíd-
ky zámku nebo zhlédnout pohád-
ková představení divadla Kapsa. Na 
www.zamek-breznice.cz je možné za-
koupit vstupenky on-line.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

VÍTĚZOVÉ PORTY 2010
Poslední červnový víkend patřilo Lesní divadlo v Řevnicích 

Portě. Po oba víkendové dny praskalo ve švech. Více než 3000 
diváků shlédlo množství koncertů hostů i soutěžících Českého 
národního fi nále Porty 2010.

Ve fi nále se utkali sólisté i skupiny z celé republiky, aby si 
hlavní cenu – keramickou sošku Porty - odnesla brněnská 
skupina Quanti Minoris. Kromě sošky získali též kytaru od fi r-
my Furch, portovní klip a vystoupení na Portě 2011 v Řev-
nicích. Druhé a třetí místo patří pražským skupinám Pětník 
a Šťastní a veselí. Všichni tři plus čtvrtá Alibaba postupu-
jí na mezinárodní Portu v Ústí nad Labem. Písničky těchto 
úspěšných kapel se objeví na výběrovém CD Porta Řevnice 
2011. Mezi zážitky, které by se daly vyzdvihnout, je jamsessi-
on Roberta Křesťana, Samsona Lenka, Vojty Kiďáka, Marien, 
Stráníků a Tony Linharta s Helenou Maršálkovou v Hodině 
Hvězd. V tomto výčtu nesmí chybět ani koncert porotců Porty 
a vystoupení Xindla X. Velké díky patří Jaroslavu Svěcenému, 
Štěpánu Rakovi i Karlu Plíhalovi. Moc se vydařilo i vystoupení 
řevnických Notiček s Hradišťanem.

Kromě koncertů ofi ciálně plánovaných v programu zněla hud-
ba ve večerních sessionech. Hrálo se opět na několika místech 
divadla až do ranních hodin. Mimo to Porta letos uspořádala 
i prodejní výstavu obrázků dětí z řevnické školy. Obrázky měly 

úspěch. Výtěžek z jejich prodeje získává ZŠ Řevnice. (bt)

DALŠÍ OPRAVA SILNICE NA JÍLOVIŠTĚ PROBĚHLA
Před několika měsíci jsme na tomto místě informovali, že jed-

na ze silnic spojující náš region s Prahou, a to silnice ze Všenor 
na Jíloviště, proběhla generální opravou.

Dodávali jsme ovšem také, že se nejednalo o celý úsek, ale 
pouze o jeho část v nejkritičtějším stavu. Zbytek vozovky se 
dočkal pouze lokálních oprav.

V termínu 26. 7. až 31. 7. 2010 probíhala rekonstrukce dalšího 
úseku, který byl po zimě pouze opraven. Do uzávěrky tohoto 
čísla nebyl výsledek rekonstrukce k dispozici, ale věřme, že 
týdenní výluka provozu stačila stavební fi rmě na to, aby silnice 
byla v celém svém úseku bezpečnější a pohodlnější. (mn)

ZA STRUHAMA V KARLÍKU BYLA ZAPLAVENA
V pátek 23. července 2010 spadlo v regionu Dolní Berounka 

velké množství srážek podobně jako v jiné části naší republiky. 
V mnoha oblastech se vytvořily lokální krátkodobé záplavy.

Ne jinak tomu bylo v ulici Za Struhama a v okolí v Karlíku, kde 
vodu pomáhali zdolávat dobřichovičtí a řevničtí hasiči. Za tento, 
ale za mnoho další podobných zásahů, jim patří velký dík. (mn)

ŘEVNICKÉ KINO SE BUDE OPRAVOVAT
Sokol Řevnice, majitel budovy řevnického kina, získal dotaci 

na projekt „Rehabilitace zázemí Kina Řevnice“ ve výši 844 tisíc 
korun. Další fi nance se sokolům podařilo získat prostřednictvím 
nadace Via grant Fondu T-Mobile ve výši 98 tisíc korun na pro-
jekt „Záchrana Kina Řevnice“. Přispěli také další nejmenovaní 
dárci a díky jim všem se majitelé budou snažit dát v nejbližší 
době budovu do lepšího stavu.

Již více než tři roky má kino v pronájmu občanské sdružení 
Gong, o.s., které zajišťuje pravidelnou projekci zajímavých čes-
kých i zahraničních fi lmů. Více informací lze nalézt na interneto-
vých stránkách sdružení na adrese www.kinorevnice.cz. (mn)

PODĚKOVÁNÍ
V průběhu prvních letních měsíců probíhaly úpravy a vyrov-

nání povrchu dětského hřiště v ulici Na Vrších v Letech.
Velké poděkování patří fi rmě Šachta & Partners, která celou 

akci nechala provést na své náklady a i nadále provádí bezú-
platně sekání trávy na hřišti.

V závěru léta na hřišti přibudou pružinové houpačky a nové 
houpačky pro nejmenší děti. Tato investice bude fi nancována 
z fondu občanského sdružení Domov Lety, které toto hřiště 
spravuje. Velký dík patří všem, kteří do fondu přispívají. (bt)

ZPOŽDĚNÍ OTEVŘENÍ PIVOVARU V LETECH
Pivovar s restaurací a hotelem měl být podle plánu otevřen 

již nyní. Došlo však ke komplikacím ve fi nancování, takže se 
podle slov Tomáše Albrechta, zástupce fi rmy FORTIS Bohe-
mia, s.r.o., která stavbu zajišťuje, dokončení pravděpodobně 
posune na závěr letošního roku.

Nyní je nainstalovaná varní souprava, navezen je i materiál. 
Podle slov pana Albrechta bude pivovar používat několik dru-
hů sladu a chmel ze Žatce. Výstav piva je plánován v objemu 
1500 hl ročně. „Pivovar je prakticky připraven ke spuštění, chy-
bí dokončit restauraci. Ze dvou výčepních tanků potečou dva 
druhy klasického nepasterovaného ležáku pouze pro potřeby 
restaurace,“ dodává pan Albrecht. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Xindl X na Portě 2010 Autor: Radek Havlíček

Pivovar s hotelem a restaurací v Letech Autor: Bára Tesařová
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5 KČ NA 100 KILOMETRŮ?
Česká společnost AKUMOTO nabízí prostřednictvím celé 

škály svých prodejců špičkové elektrické skútry AKUMOTO 
300, A10/70 a 600.

Právě poslední zmiňovaný model 600 je novinkou nejen u nás, 
ale i v celé Evropě. Jedná se o prostorný, velice pevný dvou-
místný skútr s pohodlným sedlem. Díky robustní konstrukci, 
která je srovnatelná s benzinovými skútry o objemu 125 ccm, 
je zaručena vysoká pevnost rámu, prostornost vozidla a úlož-
ných prostorů. Široká 12-ti palcová kola přispívají k příjem-
nému pocitu z jízdy i na vozovce s horším povrchem. Přední 
i zadní kolo je bržděno dvoupístkovými kapalinovými brzdami 
s průměrem obou kotoučů 180 mm.

Akumulátor (LiFePO4) je uložený v uzamčeném prostoru, 
z kterého je možné akumulátor snadno vyjmout jedním pohy-
bem. Tato ojedinělá konstrukce v transportním boxu umožňuje 
lehkou manipulaci a nabíjení je možné provádět i mimo vozidlo. 
Lze také jezdit na jeden akumulátor a druhý nabíjet, tím je do-
saženo tzv. nekonečného dojezdu.

Nejvyšší model 600/L120 má dojezd až 120 kilometrů a bez po-
užití rychlonabíječky se do plné kapacity nabije cca za 5 hodin.

Další zajímavé informace lze nalézt na stránkách výrobce 
na Internetu na adrese www.akumoto.com. (mn)

DĚTSKÁ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ MAJÍ NOVÝ PÍSEK
Písek, na kterém se v rámci pražského turnaje Světové série 

v plážovém volejbale proháněli nejlepší hráči světa, dělá radost 
i nadále. Ze Štvanice byl totiž navezen přímo na dětská a spor-
tovní hřiště podporovaná Nadací ČEZ, kde došlo k výměně pís-
ku nebo jeho doplnění.

Tenisový areál na pražské Štvanici se v polovině června díky 
1638 tunám písku proměnil v ráj plážových volejbalistů. 100 
tun písku, který byl na přípravách použit, po skončení akce pu-
tovalo na 11 vybraných lokalit ve středních Čechách a v Pra-
ze, kde dlouhodobě Nadace ČEZ pomáhá. Patronkou projektu 
Oranžová hřiště je rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Nový písek získala Oranžová hřiště v Dolních Břežanech, 
Úvalech u Prahy, Libčicích nad Vltavou, Vrdech, Malém Přítoč-
nu, Tuchlovicích, Dobřichovicích, Chotijsku, Mělníce a na Pra-
ze 13. (mn, dle informací na portále města Dobřichovice)

PITNÉ VODY UBÝVÁ
Ke starostům varujícím před docházející vodou ve vodovo-

dech se přidávají už i vodárny. Nedostatek vody ve veřejných 
vodovodech už nepociťují jen menší obce s lokálními zdroji pit-
né vody, ale vysychající prameny komplikují už i situaci vodá-
renským společnostem ve městech.

Ve středních Čechách je nejhorší situace na Příbramsku 
a u nás na Berounsku. Vodohospodáři upozorňují, že největší 
rány stavu vody zasazují lidé právě zaléváním zahrádek a na-
pouštěním bazénů pitnou vodou přes vodovodní přípojky.

Například berounské vodovody a kanalizace už žádají své 

uživatele, aby větší spotřebu vody, jako je napouštění bazénu 
u rodinného domu, předem konzultovali s vodárenským dispe-
činkem. (jm)

CYKLOSTEZKA V ČERNOŠICÍCH NEBUDE
Mělo to být místo, kde si cyklisté v blízkosti Prahy mohou 

odpočinout, píše středočeská MF Dnes. Projekt s názvem Bike 
and Ride Černošice počítal se stavbou tří set metrů cyklostez-
ky, patrového infokiosku a různými terénními úpravami včetně 
malého potůčku. Vše mělo stát 22 milionů korun, z toho 20 
mělo jít z evropských dotací.

Město sice zpočátku s projektem uspělo, ve výběrových říze-
ních pak ale udělalo chyby a Středočeský kraj, který o dotacích 
rozhoduje, nakonec projekt poslal k ledu. U nádraží v Černo-
šicích - Mokropsech, kde měl cykloprojekt vzniknout, zůstalo 
po celém velkolepém plánu jen několik děr v zemi.

Město udělalo chybu už v hlavním výběrovém řízení na sta-
vebníka. Vítěze mělo ve skutečnosti ze soutěže vyřadit. To ale 
neudělalo a dostalo za to pokutu od antimonopolního úřadu 50 
tisíc korun. Podle Regionální rady Středočeského kraje, kte-
rá o rozdělení evropských dotací rozhoduje, se pak Černošice 
dopustily ještě dalších čtyř chyb. (jm, dle MF DNES)

DOBŘICHOVICKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI 2010
Společnost Český archiv vín, s.r.o. si dovoluje pozvat všechny 

návštěvníky opět po roce na Zámek Rytířského řádu křížovníků 
s červenou hvězdou v Dobřichovicích, kde se v sobotu 28. srpna 
2010 uskuteční již 8. ročník Dobřichovických vinařských slavností.

Minulý rok tuto tradiční vinařskou akci navštívilo přes 5000 
znalců a milovníků vína převážně z Prahy a okolí. Dobřichovic-
ké vinařské slavnosti 2010 se budou konat opět za podpory 
města Dobřichovice, sponzorů, mediálních partnerů a Vinař-
ského fondu ČR.

Celý areál dobřichovického zámku bude zaslíben vínu. Pre-
zentační stánky jednotlivých vinařství budou opět nabízet 
k ochutnání i koupi své produkty. Hlavní cíl celé akce je vy-
jádřen jednoduchou výzvou „Poznej svého vinaře“. Letos bu-
dou poprvé vydány i festivalové noviny, kde budou zveřejněny 
kompletní výsledky soutěže Vinař Roku 2010, seznam vystavo-
vatelů a další informace kolem vína.

Další informace lze nalézt na internetu na adrese www.vinar-
roku.cz/dobrichovicke-vinarske-slavnosti. (mn)

BARMANSKÁ SHOW
Řevnické kulturní středisko, ZUŠka a Modrý domeček pořádá 

hned dvě výstavy - Řevnický Foto salon a „Miš Maš“. Při pří-
ležitosti slavnostní vernisáže se v pondělí 9. srpna 2010 v 17 
hodin v kavárně Modrý domeček uskuteční Barmanská show, 
na které budete moci ochutnat spoustu nových koktejlů a do-
zvědět se něco o jejich přípravě.

K osvěžení budou připraveny alkoholické i nealkoholické koktejly, 
jako je třeba Mojito, Daiquiri, Piňa Colada, Tequila Sunrise a další.

Barmanská show nazvaná „Na vlně bílého rumu“ se usku-
teční před Modrým domečkem také ve čtvrtek 19. srpna 2010 
od 17 hodin. (sh, mn)

Elektrický skútr AKUMOTO Zdroj: www.akumoto.com

Ilustrační foto



V posledních letech jsou 
zastoupeny i kapely z ciziny, 
a tak můžeme festival ozna-
čit za mezinárodní. Stejně 
jako v minulých letech se 
do jazzu a swingu můžete 
zaposlouchat u řevnického 
zámečku v sobotu 14. srpna 
od 14 hodin. Díky sponzo-
rům je vstup zdarma.

Z letošní nabídky jmenujme 
jazzovou formaci Traditional 
Jazz Studio, kterou již před 
padesáti lety založili brat-
ři Pavel a Ivan Smetáčkové 
a která se za dobu své exis-
tence stala jednou z nejre-
spektovanějších skupin své-
ho žánru. Mají z čeho čerpat, 
za ta léta odehrála skupina 
přes pět tisíc koncertů, reali-
zovala stovky festivalových či 
televizních vystoupení, hráli 
sami i s desítkami tuzem-
ských i zahraničních sólistů. 

Dixielandová skupina s me-
zinárodními zkušenostmi 
Brass Band Rakovník potě-

ší jazzem, jak se hrával ve 
20. a 30. letech v kolébce jaz-
zu v New Orleans. Tomu od-
povídá i nástrojové obsazení: 
trumpeta, trombon, klarinet, 
banjo, tuba a historická bicí 
souprava. Repertoár skupiny 
tvoří největší dobové šlágry. 

Brass Band Prague je 
kapela sestavená z před-
ních pražských hudební-
ků, která dokáže zajisté 
„okořenit“ jakoukoliv akci. 
A mladou zpěvačku Dag-
mar Zázvůrkovou můžete 
znát z hostování v Českém 
rozhlase v pořadu Tobogán 
a také z pražské Reduty, 
kde pravidelně vystupuje 
společně s kapelou Golden 
Swing. Dále se můžete tě-
šit na skupiny Sweet & Hot 
Jazzband - Lodź z Polska, 
Senior dixieland & host, 
Ajeto Glass dixieland. Nad 
festivalem převzal záštitu 
senátor Parlamentu ČR Jiří 
Oberfalzer. (iu)

Sobota 7. 8.
Dobřichovice Další ze 
série pořadů „Zločin 
trochu jinak“ připravený 

Josefem Klímou se zajímavým 
hostem a ani tentokrát nebude 
chybět Klíma band, Fürstův sál, 
od 20:00 hod.

Svatý Jan pod Skalou 
Koncert v netradičním 
prostředí známé skupi-

ny Hradišťan, od 15:00 hod.

Neděle 8. 8.
Dobřichovice Slav-
nostní zahájení hudeb-
ního festivalu Musica 

Viva 2010 s vernisáží fotogra-
fi í Z. Kabelky, od 17:30 hod., 
Opera Bohemica de Camino 
na nádvoří zámku od 19:00 
hod. Festival trvá do 15. srp-
na, podrobný program najdete 
na plakátu

Sobota 14. 8.
Dobřichovice Slavnost 
osazení soch do chod-
níku směrem na Karlík. 

Sochy vznikly během loňského 
sochařského symposia Cesta 
Mramoru a jsou dočasně umís-
těny kolem zámku

Černošice Po celý ví-
kend bude probíhat 
v obci zajímavý kultur-

ní program v rámci každoroční 
Mariánské pouti, ulice Komen-
ského, u kostela

Karlštejn Letní divadel-
ní představení „O lás-
ce“, hrají K. Roden 

a J. Krausová, nádvoří hradu, 
od 20:30 hod.

Točník Rockový večer 
se skupinami Jaksi 
Taksi a Blac Hill, ná-

dvoří hradu, od 19:30 hod. 

Neděle 15. 8.
Karlštejn Mše svatá 
na svátek Panny Ma-
rie, kostel P. Marie, 

od 16.00 hod.

Točník Divadlo Krab 
uvede pohádku Císa-
řovy nové šaty, nádvoří 

hradu, od 15:30 hod.

Točník Písně Skot-
ska, Irska a Bretaně 
v podání skupiny Bran 

a Cluaran, předprodej vstupe-
nek v síti Ticketstream nebo tel. 
311 654 321

Úterý 17. 8.
Karlík Houslový kon-
cert Evy a Pavly Fran-
ců z cyklu „Karlická se-

tkávání s Duem ECO“ s názvem 
Petrohradské ozvěny, kostel, 
od 18:30 hod.

Pátek 20. 8.
Karlštejn Letní di-
vadelní představení 
Do pyžam, v hlavní roli 

J. Langmajer, nádvoří hradu, 
od 20:30 hod.

Sobota 21. 8.
Dobřichovice Poslední 
pořad J. Klímy ze sé-
rie Zločin trochu jinak, 

Fürstův sál, od 20:00 hod.

Černošice Opět 
po roce můžete pro-
žít večer plný řeckých 

písní, tanců i jídla pod vedením 
sester Elefteriadu, Club Kino, 
od 20:30 hod.

Středa 25. 8.
Černošice Koncert 
úspěšného kytaristy 
Libora Šmoldase, který 

patří mezi nejúspěšnější muzi-
kanty současné jazzové gene-
race, Club Kino, od 20:00 hod.

Sobota 28. 8.
Dobřichovice Tradič-
ní Vinařské slavnosti, 
mimo degustaci vína 

se můžete těšit na bohatý kul-
turní program, podrobné infor-
mace na www.dobrichovice.cz

Výstavy

Od 1. 8.
Mníšek pod Brdy Pro-
dejní výstava obrazů, 
kterou její autor Pavel 

Horák pojmenoval Romantické 
hrady, zámky a všelijaké jiné pěk-
nůstky, zámek, do konce srpna

Od 7. 8.
Skalka Otevřena vý-
stava „Lidé a krajiny 
objektivy Fotoklubu 

Beroun“, klášter, od 15:00 hod.

15.6. - 31.8.
Karlštejn Výstava foto-
grafi í, která přiblíží pří-
rodní bohatství CHKO 

Český kras, hrad

17.7. - 31.8.
Skalka Výstava obrazů 
V. Balcara z Desné, kos-
telík sv. M. Magdalény

Září

Středa 1. 9.
Točník Začátek školní-
ho roku můžete začít 
na Trampském večeru 

se skupinou Hop Trop, nádvoří 
hradu, od 19:30 hod.
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Z KULTURY 

Letošní festival Dixieland v Řevnicích vstupuje 
do osmého ročníku a za ta léta se u nás na Be-
rounce vystřídala téměř celá špička tohoto žánru.

ZA KULTUROU V SRPNU 

DIXIELAND TO ROZJEDE V ŘEVNICÍCH...
...UŽ TRADIČNĚ V POLOVINĚ SRPNA

Dixie v Řevnicích (z minulých ročníků) Autor: Jiří Turek, Praha 8
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ROZHOVOR

Jako dramaturg či scénáris-
ta jste pracovala na spoustě 
televizních pohádek. Jak jste 
ve své profesi začínala?

Začátek byl v dopisovém od-
dělení, kde jsem v pořadu „Nad 
dopisy diváků“ kladla šéfům 
různých redakcí divácké dotazy. 
Pořad to byl docela sledovaný, 
ale já jsem brzy pochopila, že 
na nepříjemné otázky prostě 
odpověď nedostanu. A tím mě 
ten pořad už tak moc nebavil. 
Proto jsem při první příležitos-
ti odešla do dětské redakce, 
ke které jsem vždycky tíhla.

Můžeme trochu nahlédnout 
pod pokličku, jak se pohádky 
vaří? Jako scénárista či dra-
maturg vdechujete život pří-
běhu, utkáte pohádkovou nit. 
Jak je to dál?

Záleží na tom, jestli jde 
o dramaturgii, nebo píšu scé-
nář. V tom prvním případě jde 
o práci s autorem, který podle 
rad a připomínek dramaturga 
na díle pracuje, třeba i předě-
lává, doplňuje atd. V druhém 
případě jde o vlastní tvorbu, 
tedy původní pohádku, kterou 
vymýšlím sama. Samozřejmě 
jsou určité pohádkové stereo-
typy, např. že král má většinou 
tři dcery nebo syny, že nej-
mladší bývá ten nejhodnější, 
že je většinou třeba vykonat 
tři úkoly, že kouzelná posta-
va splní tři přání apod. Existují 

však i zcela prozaická ome-
zení, zejména fi nanční. Je tak 
třeba omezen počet prostředí 
i postav, ale s tím už si autor 
umí poradit. V podstatě záleží 
na vlastní fantazii. Je to krásná 
a zajímavá práce a jsem vděč-
ná, že jsem ji mohla tolik let 
v televizi dělat.

Od pohádek jste poodešla 
do skutečného světa dětí. 
Začala jste spolupracovat 
na projektu Zlatý oříšek, který 
letos vkročil do 12. ročníku… 

Ano, také tato práce je ne-
smírně zajímavá. Zlatý oříšek 

vymyslela Dagmar Kotmelo-
vá, moje kamarádka a kole-
gyně v redakci. Ta je autorem 
projektu. Zemřela v roce 2004 
a vždycky říkala, že na rozdíl 
od dospělého světa se v tom 
dětském za vynikající výkony 
neudělují ceny ani medaile, ne-
třese se rukou, neposílají tele-
gramy, přitom úsilí a práce těch 
dětí jsou stejné, možná větší. 
To bylo inspirací k vytvoření 
projektu Zlatý oříšek. Chtěla, 
aby si veřejnost úspěšných dětí 
více všímala a také je náležitě 
odměnila. Po její smrti pře-
vzal štafetu její syn Jiří Kotmel 
a také já jsem na projektu spo-
lupracovala.

Jaká soutěž to je?
Zlatý oříšek je celostátní sou-

těž orientovaná na nadané 
a šikovné děti a dětské kolek-

tivy od 6 do 14 let. Je pořáda-
ná pod záštitou ministerstev 
školství a kultury. Specifi kou 
soutěže je to, že nemá žádné 
vyhraněné obory. Dítě soutěží 
v tom, co umí opravdu dobře, 
řekněme lépe nežli ostatní. Tak-
že vedle sebe soutěží houslista, 
včelař, plavkyně, motocyklista, 
baletka apod. Šanci má i dítě, 
které uskuteční nějaký projekt, 
který je prospěšný druhým, 
a také děti handicapované. 
Jsou děti, které by jinak vůbec 
oceněny být nemohly, přestože 
si to zaslouží. Prostě proto, že 
pro jejich činnost žádná soutěž 
neexistuje.

S jakými dětmi se během 
soutěže potkáváte? 

Na dětech je vidět, že pravi-
delně něco dělají, cvičí, trénují, 
nepofl akují se bezcílně. Větši-
nou jsou vyspělejší než jejich 
vrstevníci, cílevědomější, urči-
tě se nenudí a vědí, co chtějí. 
Vědí také moc dobře, kolik sil 
a námahy musí vynaložit na to, 
aby se něco smysluplného po-
dařilo. Důležité je však jejich 
poznání, že když dělám něco 
s nasazením a pořádně, má to 
smysl.

Vzpomínáte na někoho, kdo 
vás vyloženě zaujal – svojí 
povahou, oborem, ve kte-
rém vyniká, rodinným záze-
mím…?

Takových dětí byla celá řada 
a mnozí jsou dnes už doce-
la známé osobnosti. Jen na-
mátkou mohu jmenovat Karla 
Abraháma, motocyklového 
závodníka, který dnes patří 
mezi nejlepší světové závodní-
ky. Zlatý oříšek vyhrála v roce 
2006 i baletka Lucie Horná, 
která dnes studuje ve Vídni 

a tančí tam v opeře. Také mě 

napadá jméno Julinky Vojtko-

vé, která zvítězila v 6 letech 

a dnes má za sebou již několik 

výstav a knižních ilustrací. Ale 

nechci moc jmenovat, abych 

neublížila těm, na které bych si 

právě teď nevzpomněla. Pokud 

jde o zázemí, tak to samozřej-

mě hraje svou roli, děti mající 

podporu to mají snadnější, ale 

některé si to své místo na slun-

ci vydobudou úplně bez po-

moci, svou vůlí a vytrvalostí. 

Takový byl třeba žonglér Vašek 

Peca, který se úplně sám nau-

čil žonglovat podle videa na In-

ternetu. Zaujal a získal Zlatý 

oříšek také Ruda Dyr, který je 

tady ze Zadní Třebaně a soutě-

žil v oboru animovaný fi lm.

Není při takové různosti 
oborů problém s vyhodnoce-
ním?

Ano, někdy je těžké rozlišit, 

je-li dítě úspěšnější v oboru za-

hrádkářství, nebo hře na klavír, 

ale vodítkem pro naši komisi, 

složenou z odborníků, jsou 

prokazatelné výsledky v pře-

hlídkách, závodech. Nejprve se 

vybere 30 nominovaných dětí 

ze všech soutěžících, kterých 

je kolem 200. V dalším kole 

pak odborná porota vybere 10 

vítězů.

A poslední otázka – vymýšlí-
te ještě pohádkové příběhy?

Tak honí se mi hlavou, ale ni-

koliv jako scénáře, spíš by mě 

zajímala jejich knižní podoba. 

Ale to je jen taková myšlenka, 

nic pro to nedělám.
Děkuji za rozhovor! (bt)

Příjemné posezení s paní Zdenou Brunclíkovou plyne velmi rychle. Protože povídání 
o televizní pohádkové tvorbě je vskutku nejen zajímavé, ale i bohaté na zkušenosti, 
životní moudro i historii a jména tvůrců českých pohádek. Povoláním je dramaturg 
a scénárista dětských pořadů a pohádek vznikajících především v České televizi 
a vysílaných v tehdejším Studiu kamarád. 

Ačkoli je dávno ve věku, kdy by mohla vysedávat za oknem a pozorovat sou-
sedy, zůstává stále velmi aktivní. Pro příklad: už řadu let  pomáhá s medializací 
a organizováním dětské soutěže Zlatý oříšek. 

NEVÍTE, JAK SE VAŘÍ POHÁDKA?
NAHLÉDNĚTE DO KOTLÍKU ZDENY BRUNCLÍKOVÉ...

Termín pro zaslání přihlášek je 10. říjen 2010.Termín pro zaslání přihlášek je 10. říjen 2010.

Zlatý oříšek
Nenechte si ujít příležitost přihlásit se 

do 12. ročníku Zlatého oříšku 2010. 

Soutěž odstartovala již 1. června na Me-

zinárodní den dětí, kdy ji vyhlásil patron 

Zlatého oříšku Tomáš Töpfer a hlavní 

organizátor projektu Jiří Kotmel v ČT na 

1. programu v pořadu Hřiště 7. 

Důležité informace pro všechny, kteří 

by se chtěli do soutěže Zlatý oříšek 

2010 přihlásit:

Přihlášky můžete podat kdokoliv, děti 

samy nebo jejich rodiče, vedoucí soubo-

rů, učitelé apod.

Jsou tři způsoby:

 elektronicky, přihlášku naleznete 

na stránkách www.zlaty-orisek.cz, 

 mailem na adrese prihlaska@zlaty-

orisek.cz, 

 dopisem na adrese Zlatý oříšek, Křiží-

kova 35, 16800 Praha 8.

Jako dramaturg: pořady z cyklu Malých televizních kabaretů, dramatur-

gie Studia kamarád, z pohádkových inscenací např. O princezně, která 

ráčkovala, Co poudala bába Futeř, Co takhle svatba, princi.

Z autorských pohádek je to např. Jakub a Modřínka, Honza a tři zakleté 

princezny, O princi, který měl smůlu, Perly a růže a řada dalších. Ukázky 

z vtipných pohádek naleznete v hojné míře na YouTube.
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ODE DNEŠKA ŽEHLÍM RÁDA (RÁD),

CO NOVÉHO V O. S. LUMEN OD ZÁŘÍ 2010?

 V čem tkví ten pokrok, 
který Vaše fi rma nazývá re-
volucí v žehlení?

Žehlicí systém LAURASTAR 
Vás ohromí svými funkcemi, 
zaujme moderním designem 
a překvapí svou skladností.

 Přibližte čtenářům ale-
spoň hlavní rozdíly oproti 
klasickému žehlení.

U našeho žehlicího systému 
se vytváří pára v boileru a při 
průchodu žehličkou dochá-
zí k jejímu druhému ohřevu. 
Z páry se tak stává spíše horký 
vzduch, který snadno proniká 
žehleným materiálem a prádlo 
je tak okamžitě suché. 

Aktivní žehlicí stůl se buď na-
fukuje, nebo odsává. Při nafu-

kování sám rovná látku, a tak 
žehlíte bez nechtěných záhy-
bů a prožehlení švů. Látka se 
navíc ihned ochlazuje a fi xuje 
proti opětovnému mačkání. 

Při odsávání snadno vytvoříte 
puky a prožehlíte i více vrstev 
najednou. To oceníte u ložního 
prádla, ručníků a utěrek.

Díky stálému tlaku páry je 
snadné i vertikální žehlení pří-
mo na ramínku. Bundy, saka, 
kabáty a kostýmy si jednodu-
še vyžehlíte sami doma.

S tefl onovým nástavcem 
žehlíte vše na stejnou teplotu, 
aniž by došlo ke zničení potis-
ků či oleštění tmavých látek.

Intuitivní žehlička si sama 
reguluje pouštění páry, a tak 
i laik vyžehlí vše snadno, rych-
le a absolutně dokonale.

 To zní až neuvěřitelně! Kde 
je možné tento systém vidět?

V sídle fi rmy v Dobřicho-
vicích, Jiráskova 1002, kde 
se může každý u šálku dobré 
kávy s přístrojem seznámit, 

nebo si lze telefonicky ob-
jednat nezávazné předvedení 
přímo u Vás doma.
Tel.: 800 100 947 nebo 

739 218 104.
 Jak jsem se doslechla, 

od Vaší fi rmy je možné si 
tento systém bezplatně za-
půjčit k otestování. Je tomu 
opravdu tak?

Ano, je to další z možností, 
jak se každý může „na vlastním 
prádle“ přesvědčit o kvalitách 
tohoto báječného pomocníka.

 To je opravdu neobvyklá 
a seriózní nabídka. Já Vám 
děkuji za zajímavé a inspi-
rující informace.

I já děkuji za Váš čas a přeji 
Vám a všem Vašim čtenářům 
krásný den.

P.S.: AŽ BUDETE OPĚT 
ŽEHLIT, VZPOMEŇTE SI, 
ŽE TO MŮŽE BÝT POHODA 
A RADOST! (PR)

Proč ještě nevymyslel někdo něco, co by nám tuto 
nevděčnou a stále se opakující práci ulehčilo! Pro 
ty z Vás, kteří si kladou podobné otázky, jsme při-
pravili rozhovor s Jiřím Dudášem - zástupcem fi rmy 
DomoSwiss, s. r. o., která je dovozcem švýcarských 
žehlicích systémů LAURASTAR.

JAK ŽEHLIT BEZ NÁMAHY A ZA MÉNĚ NEŽ POLOVINU ČASU

 Byl to muž. Jestli byl přinucen žeh-
lit sám, nebo jen nechtěl poslouchat 
nářky své ženy, to už dnes nikdo neví.

HÁDANKA: Vymyslel systém Laurastar muž nebo žena?

DomoSwiss, s. r. o., Jiráskova 1002, Dobřichovice info@domoswiss.

cz, www.domoswiss.cz, tel. 800 100 947 nebo 739 218 104

1. V LUMKU – KLUBU MALÝCH DĚTÍ
Pravidelně každý všední den v týdnu je 

otevřen klub malých dětí Lumek v Dob-
řichovicích a nově na Mořince. Nabízí 
možnost vzdělávání dětí od 2 let. Nástup 
nejmenších dětí je posuzován individuálně.

Program klubu Lumek vznikl na základě 
Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání, programu Ško-
ly podporující zdraví Státního zdravotního 
ústavu a osobnostní a sociální výchovy.

LUMEK NA MOŘINCE

- klid a pohoda v přírodě
Od srpna 2010 je otevřen druhý klub 

malých dětí Lumek s celodenním provo-
zem na Mořince. 

Mořinka je krásná vesnička na kopci 
nad Lety, sedm minut jízdy autem z Dob-
řichovic. Máme k dispozici úžasné nové 
prostory v rekonstruované budově obec-
ního úřadu ve velikosti dobřichovického 
Lumku. Využívat budeme i přilehlou za-
hrádku, blízké hřiště a na procházky bu-
deme chodit do nedalekého lesa.

2. V LUMENU
Lumen, o. s. je občanské sdružení, kte-

ré podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj 
osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce 
pracovat. Nabízíme průběžně kurzy, před-

nášky i individuální hodiny v oblasti péče 
o tělo i duši, zdravého životního stylu, roz-
voje osobnosti, komunikace a ruský jazyk.

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/11

V DOBŘICHOVICÍCH

Nabídka kurzů pro děti:
Kurz pro předškoláky - úterý 15 - 16 

h., lektorka: školní psycholog Mgr. Jana 
Doksanská, v ZŠ Dobřichovice
Angličtina pro nejmenší:  
úterní dopoledne začátečníci, odpoled-
ne pokročilejší
Výtvarka s keramikou pro předškolní 
i mladší školní děti:
úterý odpoledne
Nabídka kurzů a přednášek pro do-
spělé:

Přednášky - Témata podzimních a zim-
ních přednášek zahrnují otázky ohledně 
školní zralosti dětí - co nepodcenit při 
přípravě dítěte do první třídy či jaké as-
pekty zvážit v záležitosti odkladu škol-
ní docházky atd. Letos bude do cyklu 
přednášek zahrnuta i logopedie. Předná-
ší Mgr. Jana Doksanská a Mgr. Martina 
Barchánková.

Aktuálně na září a říjen letošního roku 
budou pořádány kurzy Trénink paměti 
a Rétorika ve spolupráci s nově vznikají-
cím vzdělávací agenturou FOR US. Tyto 

kurzy mají akreditaci MŠMT. Sledujte 
nabídku na stránkách www.ilumen.cz 
v sekci Vzdělávání dospělých. 

Připravujeme též kurz Břišní tance a Tvo-
řivé víkendy s výtvarkou (mandaly, rozety, 
šité hračky, výrobky z ovčího rouna aj.).

NA MOŘINCE

Výtvarka s prvky walfsdorfské školky 
pro děti - harmonická, poklidná práce 
převážně s přírodním materiálem:  
čtvrtek 

Informace o Klubu dětí a jiných aktivi-
tách získáte na www.ilumen.cz, na tel.: 
731 488 774, nebo pošlete dotaz e-mai-
lem:  info.lumen@seznam.cz. (PR)
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„Sokolské cvičení bylo a je určeno 
všem. Rozvíjí pohybové schopnosti - 
rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost, učí 
cvičence vítězit i prohrávat, nevzdávat 
se při neúspěchu, nebát se.“ Tolik citace 
z ofi ciálních stránek České obce sokol-
ské (ČOS) www.sokol-cos.cz.

Stručně – přijďte si zacvičit v jakémkoli 
věku. Také důležité je přivést k pohybu – 
ať do Sokola, Orla nebo jiné tělovýchovné 
organizace, děti nejranějšího věku. Děti 
mají z pohybu přirozenou radost, cítí, že 
jim prospívá. Navíc se se svými rodiči do-
stávají do kolektivu lidí s podobným zamě-
řením – pravděpodobně je bude spojovat 
náklonnost k pohybu a sportu všeobecně.

PODPORA FYZIČKY DĚTÍ
„Jednou větou bych řekla, že by rodiče 

měli zaměřit pozornost na podporu fy-
zické zdatnosti dítěte a jeho obratnosti. 
Protože schopnost zdolat překážku, vy-
lézt na žebřiny, prolézačku, je vytvářena 
přesně těmi dovednostmi, které dítě po-
třebuje při čtení a psaní. Tedy koordinace 
ruky a oka, zacílení, rovnováhy a posta-
vení těla při psaní, výdeje energie a ještě 
mnoho dalšího. Dochází také k tréninku 
zapojení vícero schopností v čase, teď 
- nyní, což je např. psaní. Vidíte, jedna 
věta je málo,“ vysvětluje Mgr. Jana Dok-
sanská, školní psycholog při ZŠ Dobři-
chovice na můj dotaz na téma důležitost 
pohybu předškolních dětí.

Na tomto tvrzení paní psycholožky se 
shodují i Bc. Iva Rebcová, náčelnice TJ 
Sokol Dobřichovice, a Bc. Monika Vaň-
ková, manažerka řevnického Sokola. 
„Chceme naučit rodiče, aby malé děti 
zapojovali do aktivit všestranně posilu-
jících tělesný vývoj, což Sokol ve svém 
programu nabízí. Dítě musí být 
schopno vyšplhat na žeb-
řík, přelézt či podejít 
překážku, plížit se a po-
dobně. Posiluje tak při-
rozeně a rovnoměrně své 
tělíčko, které je tak ve třetí 
nebo čtvrté třídě připraveno 
lépe zvládat jednostranný sport – jako je 
tenis, fotbal, či košíková,“ míní Monika 
Vaňková.

Stejně hovoří o cvičení dětí a všestran-
nosti i Iva Rebcová: „Cvičení rodičů 
s dětmi a dětí předškolních je i v Dobři-
chovicích velmi oblíbené. Tím, že se 
dostanou nejprve společně s rodiči 
do dětského kolektivu, posléze 
samy jako děti školkou povinné, 
není jejich adaptace na školní 
prostředí tak dlouhá. Navíc se 
vytrénují v práci s míčem, běhá-
ní, šplhání aj.“

Své cvičení pro předškolní děti 
má také Sokol Lety. Sokol zde 
před pár lety nakoupil barevné 
podložky na cvičení, včetně pěno-
vých ve tvarů puzzle. Kromě toho, že 

zmírňují dopad při běhání a skákání, se 
nechají skvěle použít při stavbě různých 
opičích drah. K dispozici jsou i gymbally. 
K dokonalosti chybí ještě nějaký klasický 
prvek ve výbavě tělocvičny, např. žebři-
ny.

Pro děti Sokol organizuje různé hry 
a závody. Letos v červnu v Dobřichovi-
cích pořádali Župní přebor předškolních 
dětí. V atletice, gymnastice a míčovém 
sedmiboji se 19. června utkalo 72 dětí 
ve věku 3 – 5 let z širokého okolí. Zúčast-
ňují se pravidelně i Sokolení (viz str. 10). 
V Letech i Řevnicích Sokol pravidelně 
pořádá dětské sportovní hry - většinou 
při příležitosti dne dětí.

NAJDE SE DOST TRENÉRŮ?
Kromě vytvoření bohatých příležitostí 

k zapojení dětí do akcí Sokola je až nesnad-
ným úkolem pro tělovýchovné jednoty se-
hnat dostatek kvalifi kovaných trenérů, kteří 
by byli ochotni téměř z pouhého nadšení 
pracovat s dětmi nebo dospělými ve spor-
tovních oddílech. „Dnes je doba, kdy nikdo 
nemá čas, všichni jsou zaneprázdněni,“ po-
steskne si Monika Vaňková.

„Přitom Sokol disponuje vlastním 
vzdělávacím centrem - Ústřední ško-
lou České obce sokolské, kde lze zís-
kat osvědčení pro cvičitele a trenéry od 
II. do IV. třídy,“ přidává Iva Rebcová (Pozn.: 
I. třídu je možné získat na FTVS.) Každo-
ročně Ústřední škola vypisuje seznam ško-
lení, kurzů a seminářů týkající se různých 
sportů zastřešených Sokolem. Jednotlivé 
tělovýchovné jednoty mohou vyslat podle 
potřeby zájemce o sportovní vzdělávání. 
Jednotlivci se však mohou hlásit 
i sami.
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!
VÍCE JAK STOLETÉ MOTTO DR. TYRŠE NEZTRATILO NA AKTUÁLNOSTI

Sportovní aktivity v okolí dolní Berounky zajišťuje řada organizací 
a spolků, mezi nimi i TJ Sokol. Ve větších městech, jako jsou Řevnice, 
Dobřichovice či Černošice, působí TJ Sokol již od konce 19. století. 
Je sice nutné držet krok s rychle se rozrůstající rodinou sportů - So-
kolové na Berounce nabízejí kromě klasické všestrannosti, volejbalu, 
stolního či klasického tenisu i jachting, futsal nebo Taekwon-do, stále 
však je hlavní ideou Sokola Tyršovo: „Ve zdravém těle zdravý duch!“

Cvičení všestrannosti předškoláků v Sokole Lety Autor: Bára Tesařová

Dobři-
e se
či

é
no-
o, že
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CO NABÍZÍ SOKOLSKÉ JEDNOTY V OKOLÍ?

Aktuální rozvrh jednotlivých cvičení na-
jdete na www.sokolrevnice.cz.

Sokol Řevnice disponuje velmi dobře vy-
bavenou tělocvičnou – kromě nářadí pro 
gymnastiku lze využít náčiní pro aerobní, 
posilovací i zdravotní cvičení, nechybí ani 
pestré vybavení pro cvičení rodičů s dět-
mi i pro děti. Vnitřní prostory a vybavení 
tělocvičny lze využít na velké množství 
míčových her. Proto zde probíhají přede-
vším v chladnějším období tréninky volej-
balu, fl orbalu, nohejbalu a díky lajnování 
též tenisu a nově i badmintonu.

 NOVINKA V ŘEVNICÍCH?
BADMINTON

„Letos jsme tělocvičnu připravili a vy-
bavili na badminton. Rádi bychom tento 
oddíl zařadili do současné rodiny sportů 
pod hlavičkou Sokola Řevnice, ale samo-
zřejmě bude záviset na poptávce a zá-
jmu, především dětí. Nabízíme hodiny též 
k pronájmu,“ sděluje Monika Vaňková.

 SOKOLÁK A BEACH 
VOLLEYBALL

Víte, že je v Řevnicích možné hrát 
plážový volejbal? A má dokonce velmi 
aktivní hráče, kteří lákají další 
p ř í z n i v c e tohoto sportu 
mezi sebe. „Pokud rádi 
h r a - jete a nemáte 

s p o l u h r á č e , 
připojte se každé 
úterý od 18 ho-
din nebo v neděli 

od 17 hodin. Telefon 
je 603 402 040,“ doplňuje 

Monika Vaňková.
Letní hřiště Sokola Řevnice, tzv. „So-

kolák“, nabízí kromě zmíněného beach 
volleyballu též kurty na klasický volejbal, 
přehazovanou či nohejbal. Najdete tam 
také plácek na líný tenis. Tyto prostory 
také využívá tenisová přípravka.

 PIKOLÍN
Se Sokolem Řevnice také úzce spolu-

pracuje nově vznikající občanské sdru-
žení Pikolín. Přímo v areálu řevnické 
sokolovny připravuje Pikolín dopolední 
program garantovaný pedagogem pro 
děti od 3 let, kde si budou malovat, cvi-
čit i zpívat.

Spolupráce se Sokolem Řevnice je 
dohodnuta tak, že všechny děti využíva-
jící služeb Pikolínu se stanou členy So-
kola Řevnice. Podchytí se tak výchova 
malých Sokolů už v útlém věku. Navíc 
v dopoledních hodinách není sokolovna 
po odchodu základní školy téměř vyu-

žívána, takže aktivity Pikolínu vyplňují 
mezeru v jinak nabitém rozvrhu. Za do-
hodnutou úhradu, samozřejmě. Neboť 
odchodem základní školy do nových 
prostor společnosti Řevnická sportovní 
naráz až fatálně poklesl příjem z proná-
jmu prostor.

„Za fyzické i fi nanční pomoci o. s. Piko-
lín zvelebujeme dvorek za tělocvičnou. 
Ze zarostlé a neudržované plochy se 
stane dvorek s parkovou úpravou, klou-
začkou a pískovištěm,“ pochvaluje si za-
čínající spolupráci Monika Vaňková.

TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
TJ Sokol Dobřichovice letos sla-

ví 111. výročí od založení. Má osm 
činných oddílů, které se vesměs 
řadí k velice úspěšným.

Oddíl všestrannosti má nejširší člen-
skou základnu a každoročně nedokáže 
pojmout všechny zájemce o cvičení ze 
strany dětí a rodičů. Oddíl volejbalu do-
káže na své zápasy přilákat množství 
fanoušků, oddíl jachtingu sbírá úspě-
chy hlavně na Jadranu. Dále se pod 
hlavičkou Sokola Dobřichovice hraje 
nohejbal, košíková, badminton, fotbal, 
fl orbal i futsal.

 ODDÍL TENISU
Tenisový klub v Dobřichovicích se může 

pyšnit mimořádně krásným tenisovým 
areálem se čtyřmi kurty. Je umístěný 
u lesa na kraji vilové čtvrti Brunšov. Zde 
lze sportovat a potom na terase u klu-
bovny posedět a občerstvit se.

Jaké jsou priority dobřichovických te-
nistů? Na to odpovídá Tom Tomášek, 
předseda oddílu tenistů: „Do budouc-
na je největší prioritou výchova dalších 
generací tenistů Sokola. Nerad bych 
se dožil toho, že budou hrát jen vete-

ráni. Doufáme, že již v příštím roce se 
nám podaří postavit po mnoha letech 
do soutěží družstev i vlastní žákovské 
družstvo. Přáli bychom si také dále roz-
šiřovat počet trenérských hodin věno-
vaných mládeži a tak umožnit i dalším 
dětem z Dobřichovic a okolí seznámit 
se s naším krásným sportem. Laskavou 
péči jim poskytnou naši trenéři, panové 
V. Gavriněv, J. Němec a J. Taussig.“

Pro doplnění: tenisová přípravka se roz-
běhne začátkem září. Přihlášky dětí přijí-
má Ing. J. Němec, tel. 602 659 626.

TJ SOKOL LETY
Dá se říci, že Sokol Lety žije stolním 

tenisem. V současné době je oddíl stol-
ního tenisu dospělých rozdělen do čtyř 
sportovních družstev A až D. Všechna 
družstva hrají v okresním přeboru, a to 
1. či 2. třídu. Sokol v Letech si vycho-
vává též mladé hráče pod vedením 
Jiřího Vodičky. Ve stolním tenise v Le-
tech se pořádá župní přebor i dětský 
turnaj. Pravidelné soutěžní akce jsou 
též o Vánocích a Velikonocích (Veliko-
noční vajíčko).

Dalším sportovním oddílem je nohejbal.
Kromě oddílů aktivních v soutěžích se 

schází zájemci o pohyb rekreačně - muži 
při fotbálku, ženy cvičí aerobik s prvky 
bodystylingu. Předškolní děti sportují 
a hrají hry jednou týdně. Kromě těchto 
aktivit se v Sokole na kurtech schází te-
nisté či volejbalisté. Jsou zde pořádány 
i kurzy sebeobrany. Prázdná nezůstává 
ani zdejší posilovna.

TJ Sokol Řevnice nabízí jako kaž-
dý rok velmi pestrou paletu sportů 
pro širokou veřejnost.

Ilustrační foto

TJ SOKOL ŘEVNICE

Zveme ženy a dívky na cviče-
ní do Sokola Lety od září každé 
Po a Čt od 20 hodin.
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ZAJÍMAVOSTI O SOKOLE

Historie znaku SOKOL Zdroj: Sokolská Obec

Cvičení v 50. letech

KONEC 19. STOLETÍ

1907

1920

1926 a 1932

1938

PRAŽSKÝ SOKOL BYL ZALOŽEN

16. 2. 1862
Dne 10. 4. 1862 byl přijat návrh sokolského kroje. 

O 10 dní později byl schválen Tyršův návrh hesla „Tužme se!” 
vyšitého na prapor jednoty, který navrhl Josef Mánes. 
Současně s praporem byl schválen i sokolský pozdrav 

„Nazdar!“ navržený E. Tennerem.

PŮVOD SOKOLSKÉHO POZDRAVU
„Nazdar“ je jeden z ryze českých po-

zdravů. Začal se užívat při sbírkách na vy-
budování Národního divadla, kdy lidé 
chodili po Praze s pokladničkami a nápi-
sem „Na zdar Národního divadla.“ Nebylo 
místa, kam by se nezašlo s pokladničkou 
nebo kde by pokladnička nestála. Nápis 
na pokladničce se stal heslem a toto úslo-
ví letělo z úst k ústům, z Prahy do českých 
měst i vesnic. 

Nápad Josefa Kajetána Tyla vybudovat 
Národní divadlo se uskutečnil. Lidé po-
řádali sbírky, zámožnější dávali víc, chudí 
méně, ale snad každý Čech něčím při-
spěl - NA ZDAR Národního divadla, Zlaté 
kapličky…

ORGANIZACE A PROGRAM 
SOKOLA

Sokol je nejstarší tělocvičnou organi-
zací v České republice, formálně čtvrté 
největší občanské sdružení. Má za sebou 
téměř 150 let existence, a to nejen na na-
šem území, ale přes krajanské spolky je 
rozšířena do celého světa. Je to slušná 
historie, která ovšem nemůže ubrzdit roz-
víjející se rodinu sportů. Těch, které jsou 
začleněny do aktivit oddílů pod hlavič-
kou Sokola, je v současné době kolem 
osmdesáti. Toto číslo čítá nejen klasické 
disciplíny, jako je atletika, gymnastika, 
fotbal, tenis, ale i jachting, futsal, akroba-
tický rokenrol, bridž, psí spřežení, sumó 
aj. Typické pro Sokol je spojení fyzické 
zdatnosti člověka a jeho účasti na kultur-
ním a společenském životě sokolských 
jednot (např. v Řevnicích k sokolovně 
patří místní kino, v Dobřichovicích při so-
kolovně kdysi působili ochotníci s loutko-
vým divadlem).

VŠESTRANNOST I SPECIALIZACE
Základní organizační jednotkou So-

kola jsou tělocvičné jednoty, které se 
sdružují do sokolských žup. Ústředím je 
Česká obec sokolská (ČOS). V rámci 
hesla „sport pro všechny“ probíhají so-
kolská cvičení v oddílech všestrannos-
ti. Sem docházejí cvičenci bez rozdílu 
věku a mohou se uplatnit i méně obratní 
a zdravotně handicapovaní. Činnost cvi-
čitelů řídí metodicky i organizačně ná-
čelnictva mužů a žen ČOS. Sportovně 
nadaní jedinci dostávají možnost účas-
ti na sokolských i veřejných soutěžích 

a získávají výkonnostní třídy i mistrov-
ské tituly. Již dnes jsou v řadách sokolů 
také mistři světa a Evropy. O tento úsek 
se stará odbor sportu ČOS, který také 
dbá, aby byly metody a formy trenérské 
práce na výši doby. O výchovu cvičitelů 
a trenérů pečuje v Sokole Ústřední ško-
la České obce sokolské. O morální pů-
sobení na cvičence a zájmovou činnost 
společenskou a kulturní pečují cvičitelé, 
trenéři a vzdělavatelé.

Sokol usiluje o to, aby se tělovýcho-
va a sport staly součástí životního stylu 
a každodenní potřebou našich občanů. 
Chce také zaujmout - po nucené odml-
ce 40 let - své nezastupitelné postavení 
v životě národa. O správném směru Čes-
ké obce sokolské svědčí i v roce 2004 
udělená cena Pierra de Coubertina 
mezinárodním výborem pro fair play 
při UNESCO.

SOKOLENÍ 2010
Čtvrtý ročník Sokolení probíhá ve stej-

ný čas na více místech po celé České re-
publice. Cílem akce je seznámit širokou 
veřejnost s nabídkou sportovních aktivit 
Sokola pro všechny generace v konkrét-
ní lokalitě. Ideou Sokolení je spojení po-
hybu, zdraví, kultury a přátelství.

V Dobřichovicích proběhne Sokole-
ní 25. září 2010, čas i program bude 
upřesněn v září. Pro děti nebudou 
chybět soutěže a hry, hádanky i taneč-
ky. Pro ženy i muže budou připraveny 
také sportovní aktivity a další kulturně 
společenská zábava v celém areálu 
dobřichovického Sokola.

V Řevnicích Sokolení neproběhne. 
Ale hned na pondělí 6. září v odpoled-
ních hodinách plánuje Sokol Řevnice 
slavnostní zahájení sportovní sezóny 
pro děti. Bližší informace k akci budou 
na letácích i v tisku koncem srpna.

V Sokole Lety také Sokolení neplánují. 
Nicméně v neděli 19. září, tedy v termínu, 
kdy Sokolení po celé republice bude pro-
bíhat, se na hřišti či tělocvičně Sokola Lety 
uskuteční Leťánkova olympiáda. Olympi-
áda začne v dopoledních hodinách.
(zdroje: wikipedia, článek Pozdravy z tramp-

ského internetového časopisu Stopař, infor-

mace z www jednotlivých sokolských jednot 

a www.sokol-cos.cz)

Strany 8 až 10 připravila Barbora Tesařová



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

DOBNET zpravodajčíslo 8 I ročník 4

11 strana

INZERCE

taneční

www.tanecni-praha.cz

Radotín
září 2010

dospělí
mládež
ženy

• kvalifikovaná
výuka

• dobrá zábava
• zdravýpohyb

777 999 644
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PRODEJNA DELIKATES A VINNÝ BAR

ROMANTICKÉ POSEZENÍ NA BŘEHU BEROUNKY

VINO E BOCCONCINO V ŘEVNICÍCH

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ NA SKALKÁCH V LETECH

Přijďte do prodejny Vino e Boc-
concino na řevnickém náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Kromě širo-
kého sortimentu vín z různých 
oblastí Itálie najdete i různé la-
hůdky a dobroty. Jistě si nechte 
doporučit, co dokoupit k tomu 
vámi zrovna vybranému vínu – 
sýry kozí, ovčí, kravské, sušená 
rajčata, artyčoky, grilované cu-
kýny, capparové plody, naklá-
dané houbičky, gorgonzollu, ob-
líbený olivový salát s česnekem 
a rozmarýnem, sušenou šunku, 
mortadellu a další doplňkový 
sortiment (ančovičky, olivové 
oleje, různé druhy octa, grissini, 
různé omáčky na těstoviny…).

Jaká vína doporučuje Ka-
rolina Seidlová z prodejny 
Vino e Boconccino?

Mé oblíbené víno je růžové 
Five Roses z Puglie. Je to 
krásné vyvážené růžové víno, 
plné chuti a ovocitosti s nád-
herně jahodovou barvou.

Dále víno z Campanie od vý-
robce Mastroberardino: Gre-

co di Tufo. Je zemité, minerál-
ní chuti. Má výraznou, plnou 
chuť. Je to víno, které vydrží 
až tři roky, což není u lehkých 
italských bílých vín obvyklé. 
Jedná se o starou řeckou od-
růdu vína původně přivezenou 
na Sicílii, kde začalo veškeré 
italské vinařství, jak jinak než 
díky Řekům.

Oblíbeným bílým vínem je 
Frascati. Nabízíme Frascati 
od dodavatele Fontana Can-
dida. Je to víno doporučova-
né a oblíbené samotným pa-
pežem - víno lehké, elegantní, 
květinové vůně.

A z červených vín? Absolut-
ně úžasné a lahodné je Tau-
rasi Radici. Zaslouží si také 
příslušné dobrůtky – výrazné 
sýry, výbornou šunku. Zaslou-
ží si dát mu čas na rozdýchání 
a vůbec se mu během pití vě-
novat, ono vám to vynahradí 
svou úžasnou vůní i chutí. Ne-
hledě na to, že dodává báječ-
nou náladu.

Jaká vína vybrat pro různé 
příležitosti?

 Letní prosluněné nedělní 
ráno:

Zkuste Bellini – lehké perlivé 
víno s broskvovou dření. Jeho 
alternativou může být Rosini, 
pro změnu s jahodami.

 Pro letní odpolední pose-
zení s přáteli:

Z bílých vín doporučuji Fras-
cati nebo Bianco di Custosa, 
typické víno oblasti Veneto. 
Velmi milé, po jahodách vo-
nící, je růžové Chiaretto Bar-
dolino. Hodí se k sýru, ovoci 
i grilovanému masu.

 Odpolední posezení pro 
dámy:

Velmi vhodné je víno z před-
sušených bobulí Vin Santo. 

Je to víno až likérové chuti 
s vyšším procentem alkoholu. 
K tomuto vínu určitě nezapo-
meňte na mandlové sušenky 
Cantucciny, které Italové rádi 
v tomto víně máčí a pak s ob-
rovskou radostí jedí.

 Pro teplé letní večery:
To bych doporučila těžší bílá 

vína – Gavi di Gavi či Greco 
di Tufo. Pokud upřednostníte 
červené, pak Bardolino Su-
periore Le Olle DOCG – výraz-
né, ovocité a sametově jemné 
venetské víno. Nebo Angheli 
od skvělého sicilského výrob-
ce Donnafugata, směs Merlot 
a Nero d’Avola. Je to výrazné 
plné červené víno s vyšším 
procentem alkoholu, krásně 
kulaté a hladké. (bt)

NABÍZÍME:
 OBČERSTVENÍ PRO CYKLISTY, 

VODÁKY, TRAMPÍKY I CIVILISTY
 GRILOVANÁ JÍDLA
 MOŽNOST STANOVÁNÍ ZDARMA
 MOŽNOST SLEDOVÁNÍ SPORTOV-

NÍCH ZÁPASŮ
 SOUKROMĚ AKCE  až pro 100 osob 

(svatby, oslavy, zahradní party...), 
rezervace na telefonu 608 254 063

NAVIGACE:
Poloha na břehu Berounky, blízko cyk-

lostezky.

Z CYKLOSTEZKY:
Ve směru na Dobřichovice přejeďte Le-

tovský most a za ním zahněte doleva. 
Jeďte ulicí stále paralelně proti proudu 

Berounky, tam na konci slepé ulice na-
jdete svůj cíl.

PRO VODÁKY:
Před Letovským mostem zahněte 

za cípem ostrova vlevo do levého boční-
ho ramene Berounky (nechá ze jet i tímto 
ramenem, ale za vyšší vody).

Vypravte se do prodejny, kde si vás získají ochotou 
a úsměvem. Máte chuť na víno? Nebo byste rádi jen v klidu 
poseděli u výborné kávy Lamborghini s kouskem tirami-
su? Nebo si dejte sraz s přáteli a poseďte chvíli v inspira-
tivním prostředí vinotéky s možností vybrat si z čerstvých 
lahůdek připravovaných k lehkému občerstvení.

Na začátku léta vyrostlo přímo na břehu Berounky zařízení vhodné pro 
rychlé občerstvení, ale i pro posezení a setkávání se s přáteli, pro cyk-
listy, kteří potřebují zahnat žízeň a doplnit síly, i pro vodáky proplouvají-
cí kolem, případně hledající vhodné místo, kde se utábořit.

Otevírací doba: Po - So 11 - 23, Ne 13 - 22
Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 44, Řevnice
Telefon - objednávky, rezervace: 728 00 63 73
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TIP NA VÝLET

PROČ: výlet pro celou rodinu

NA JAK DLOUHO: celodenní nebo půldenní výlet

KDY:       celoročně mimo POINFO: www.zamek-breznice.cz

ZÁMEK BŘEZNICE

Z HISTORIE
Počátky malebného břez-

nického zámku sahají hlubo-
ko do minulosti. Jeho vznik 
je spojen s jedním z nejstar-
ších českých rodů, s rodem 
Buziců, kteří svůj původ od-
vozovali od bájného Bivoje. 
Původní gotická tvrz byla tvo-
řena obvodovou zdí, dvou-
patrovým obytným palácem 
a jednopatrovou budovou, 
která je ve zbytcích dodnes 
zachována ve zdivu zámku. 
Březnický zámek s renesanč-
ní zahradou vytváří přirozenou 
dominantu města.

EXPOZICE
Březnická zámecká expozi-

ce představuje v rozmanitém 
objektu historii života jeho 
význačných majitelů. Bohaté 
fondy pocházejí ze všech slo-
hových období od renesance 
po druhou polovinu 19. stole-
tí. Prohlídka probíhá v několi-
ka návštěvních okruzích.

I. NÁVŠTĚVNÍ OKRUH
První okruh představí např. 

velkou gotickou místnost, 
která přibližuje stavebně his-

torický vývoj objektu zámku 
Březnice od pol. 13. století 
do současnosti. Uvidíte i ga-
lerie významných osobností 
- majitelů březnického zámku. 
Africký salon obsahuje cen-
ný etnografi cký materiál, růz-
né druhy antilop, gazel, buvo-
lů, pakoňů a zeber. Jídelna 
je zařízena jako společenská 
místnost s funkcí hudebního 
salónu a dámského pracovní-
ho koutku. Dále uvidíte malý 
biedermeierovský pokoj 
s grafi kou různého původu: 
z Německa, Anglie a Francie. 
Jedná se převážně o mědiry-
tiny, lepty, ocelorytiny a lito-
grafi e.

II. NÁVŠTĚVNÍ OKRUH
I druhý návštěvní okruh na-

bízí atraktivní expozice. Velká 
hodovní síň byla upravena 
na tzv. rytířský sál, který patří 
k nejreprezentativnějším míst-
nostem zámku.

Lokšanská knihovna je 
nejstarší zámeckou knihov-
nou v našich zemích, která se 
dochovala v původní podo-
bě z roku 1558. Místnost má 
renesanční pestře malovaný 
trámový strop.

Zámecké zbrojnice jsou 
umístěné v přízemních prosto-
rách severního a východního 
paláce, v nejstarší gotické čás-
ti objektu. Sbírka chladných 
a palných zbraní patří k nejvý-
znamnějším v Čechách. Tvoří 
ji soubor tyčových zbraní čes-
kého původu a loveckých pu-
šek Hanuše z Kolovrat.

Na závěr můžete navštívit 
Kapli neposkvrněného po-
četí Panny Marie. Její zaří-
zení je rokokové a vrcholným 
uměleckým dílem, které zde 
můžete obdivovat, jsou roko-
kové varhany.

Lenka Kupková

Prázdniny lákají k výletům, proto vám doporučíme 
výlet, který vás zajisté nezklame. Zámek Březnice má 
svým návštěvníkům co nabídnout – bohaté expozice, 
zajímavé kulturní akce nebo bylinkovou zahradu.

Na zámku je i zábavná expozice pro děti Autor: M. Nešpor

Státní zámek Březnice Autor: M. Nešpor

JAK TAM: autem, vlakem

KAM: státní zámek Březnice

VÝLET K POTOMKŮM BIVOJE
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Vyberte si svoji značku

koupelny kuchyňské spotřebiče podlahové a stěnové vytápění solární systémy & kolektory 
vodárny čerpadla materiály pro topenáře a instalatéry stavební práce modernizace a stavby 
rodinných domů projekty topení, vody, plynu a staveb montáž topení, vody, plynu a kanalizace 
plynové kotle ohřívače vody sanitární keramika regulace vytápění krby kamna krbová kam-
na kachlové pece domácí infrasauny zahradní nářadí sekačky vertikutátory travní osiva 

Prodej denně 7.00–17.00
v sobotu 8.00–12.00

www.kbterm.cz
kbterm@kbterm.cz

tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441
Karlická 465, Lety u Dobřichovic
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DVA DŽBÁNY
Máte k dispozici dva džbány, jeden pětilitrový a jeden třílitrový. 
Máte také přístup k neomezenému zdroji vody. Jakým postu-
pem dokážete odměřit přesně čtyři litry vody?

 KULIČKY
Na stole jsou tři krabice plné kuliček. Krabice jsou označeny 
nálepkami – „bílé“, „červené“, „bílé a červené“. Nálepky ozna-
čují barvu kuliček, které jsou v těchto krabicích. Někdo nálep-
ky přemístil tak, že žádná nálepka není správně. Do krabic se 
ale nesmíte podívat. Kolik nejméně musíte vytáhnout kuliček 
a z kterých krabic, abyste mohli vrátit nálepky správně?

 NOSIČI
V truhle máte 10 pytlů plných velkého, ale stejného počtu zlaťá-
ků. Každý zlaťák váží přesně 10 gramů a každý pytel má svého 
jednoho nosiče. Jeden z nosičů vás chtěl okrást a ve svém přidě-
leném pytli z každého zlaťáku si 1 gram zlata upiloval. Na vzhledu 
mince to nelze poznat. Máte podezření a k dispozici přesné digi-
tální váhy. Jak na pouze jedno vážení určíte pytel, který obsa-
huje upilované zlaťáky, a kterého nosiče tedy obviníte?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1: Písařky: 72 minut 2: Kočky: 1280 nohou 3: Čtverec: 55 cm.

ZNÁTE OBCHOD, KDE SE O VÁS KVALITNĚ POSTARAJÍ?

SOUTĚŽ  O NŮŽKY NA TRÁVU WOLF

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Pro děti je připravený nový Lumek už od srpna.“

Vylosovaný výherce:
Hana Vinterová, Herrmannova 135, Řevnice 
Lenka a Jan Procházkovi, Liteň 188
Gratulujeme!
Výhru je možné si vyzvednout nejpozději do 31. 8. 2010 
v kanceláři DOBNET, o. s., v Dobřichovicích.

Vyluštěnou tajenku společně se jménem a poštov-
ní adresou zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nej-
později do 20. srpna 2010.
Cenu do soutěže - Nůžky na trávu WOLF věnovala spo-
lečnost KBterm Lety.
Pokud zašlete spolu se správným zněním tajenky také ales-
poň jeden správný výsledek uvedených kvízů, šance při lo-
sování výher se zdvojnásobí!

Prodej denně 7:00–17:00

v sobotu 8:00–12:00

tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441

Karlická 465, Lety u Dobřichovic

kbterm@kbterm.cz

www.kbterm.cz
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář Dobnet, o. s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

Posilujeme síť, zavádíme novou pokročilejší 
technologii, internet 5.5G již nyní k dispozici v Dobřichovicích  
v Karlíku a v Řevnicích. V ostatních lokalitách do konce roku.

Bližší informace o dostupnosti a rychlostech připojení poskytneme v naší kanceláři.

Výkonný Internet DOBNET 5,5G

2,4G Internet DOBNET


