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Slavnosti, jejichž zavedení mělo za cíl 
oživit dění na zdejším zámku a ony zatím 
přerostly v tradiční oslavu toho nejlepší-
ho tuzemského vína, navazují na soutěž 
mezi českými a moravskými vinaři Vinař 
roku a postupem doby se staly jejím vy-
vrcholením.

Nezasvěcencům se mohlo zdát, že toto 
město má s vínem společný jen název 
jednoho ze zdejších restauračních zaří-
zení. Opak je však pravdou, ještě před 
150 lety pěstovali křížovníci na Krásné 
stráni v Karlíku vinnou révu.

Dnes si v den konání oslav vyrazí na vý-
let za vínem do Dobřichovic několik ti-
síc návštěvníků zblízka i zdáli. Těší se 
na ochutnávku soutěžních odrůd, ale ně-
kteří z nich zamíří i do Veřejné degustační 
galerie vín umístěné ve sklepích zámku.

V tomto letním oddechovém čase chce-

me přinést informace právě o připravova-
ných slavnostech vína a jejich programu. 
V krátkém rozhovoru s panem Ing. Pet-
rem Markem, představitelem fi rmy Čes-
ký archiv vín, která je organizátorem celé 
soutěže, vám chceme přiblížit akci Vinař 
roku, jež slavnostem předchází.

Je dobře, že chytrý nápad založit tradi-
ci oslav vína našel své příznivce a pod-
porovatele a nově založená zvyklost 
zapustila na zámku na břehu Berounky 
své kořeny. A třeba tu bude zase jednou 
prosperovat i kvalitní vinná réva. Protože 
podle dlouhodobých předpovědí o změ-
ně klimatu a oteplování se bude měnit 
i ekosystém a vinné révě se bude dobře 
dařit severněji, nejen v oblastech, kde 
ji známe dnes. Tak se možná dočkáme 
i kvalitního vína z Dobřichovic.

Příjemné léto přeje Barbora Tesařová

Máme před sebou devátý ročník úspěšné akce, která přivedla znalce 
a milovníky vína na dobřichovický zámek.
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RÉVO, RÉVO, POŽEHNANÁ

Z REGIONU
Dozvíte se, že sil-

nice do Mníšku je 
uzavřena až do září, 
jaké zajímavé akce 
se konají ve vašem 
okolí (náš tip: vyraz-
te se Správou Chrá-
něné krajinné oblasti 
Český kras a Centrem ekologického 
výzkumu a výchovy ve Svatém Janu 
pod Skalou na mykologickou exkur-
zi) a další informace z regionu, které 
se vám budou hodit. Čtěte na strán-
kách našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
V letním období 

se většina sportov-
ců věnuje relaxaci 
a odpočinku a ti, 
kteří v sezoně ne-
stihli vybojovat ale-
spoň nějakou me-
daili, se o to snaží 

právě teď. Občasný trénink nikomu 
neuškodí. Ani vy si nezapomeňte 
v létě zasportovat!

ROZHOVOR
Pan Zdeněk Žá-

ček, známější jako 
majitel Eso marketu 
v Letech, předsta-
vuje nově vznikající 
muzeum v Karl-
štejně, kde kromě 
prohlídky prvore-
publikových prodejen a historického 
automobilu bude možné zakoupit 
čerstvě upraženou kávu.

VÝLET
Velkolepý pohled 

z vršku nad Davlí, 
kde se otevírá pa-
noráma soutoku Vl-
tavy a Sázavy, mě 
přivedl k tipu na vý-
let pro tento měsíc. 
Nasaďte si toulavé 

boty a vydejte se s námi na roman-
tickou stezku, plnou zákrut a pěk-
ných vyhlídek.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

V. ROČNÍK CESTY MRAMORU
V neděli 17. července byl slavnostně zahájen již 5. ročník so-

chařského sympozia Cesta mramoru Dobřichovice-Karlík. Dal-
ší čtyři sochy lemující chodník z Dobřichovic do Karlíka vznikají 
pod rukama sochařů Ivana Jilemnického, Moniky Immrové, 
Michala Šarše a Štěpána Málka. Přímo při práci je zastihnete 
na břehu Berounky blízko dobřichovického zámku. Na realizaci 
mají necelý měsíc, což při tvrdosti kamene, jako je mramor, 
není nijak dlouhá doba.

Vernisáž je totiž naplánována na neděli 14. srpna od 15 hodin 
u zámku v Dobřichovicích. (bt)

NESTAŇTE SE NEPLATIČI Z NEPOZORNOSTI
Občanské sdružení DOBNET, o. s., už více než rok a půl po-

užívá nový bankovní účet. Na nutnost změny trvalého příkazu 
upozorňujeme po celou dobu souběhu starého a nového účtu. 
Přesto na starý účet docházely platby. Nyní jsme starý účet 
zrušili a tomu, kdo na něj platí, se peníze vracejí zpět.

Zároveň jsme kvůli některým uživatelům, kteří se rozhodli 
za internet neplatit, začali připravovat novou strategii postupu. 
Spočívat bude v rychlejším odpojení služeb. Nechceme, aby 
platící klienti dopláceli na ty ostatní.

Prosíme všechny zákazníky, zkontrolujte si, zda platíte 
na správné číslo účtu (237 861 060/5500), pod správným vari-
abilním symbolem (číslo zákazníka) a zda odesíláte platby tak, 
aby k nám dorazily do 15. dne v měsíci. Pokud jste za dobu, co 
užíváte naše služby, změnili své telefonní číslo, poštovní nebo 
e-mailovou adresu, dejte nám o tom vědět.

K dispozici je vám naše informační kancelář, ve všední dny 
vždy dopoledne a v pondělí a ve středu i odpoledne do osm-
nácti hodin. Telefonicky nás zastihnete na čísle 277 001 111 

nebo na mailu info@dobnet.cz. Případné technické potíže ne-
hlaste v kanceláři, ale na Helpdesku na čísle 277 001 151 nebo 
na mailu helpdesk@dobnet.cz.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

KURZ ALFA V DOBŘICHOVICÍCH
Kurz Alfa je cyklus neformálních setkání s přednáškami a pro-

storem pro debatu v malých skupinkách nad základy křesťanství. 
Každé setkání začíná společnou večeří, nechybí humor ani hud-
ba. Kurz je určen pro každého, kdo se chce společně zamyslet 
nad slovy dobro, pravda, láska, přátelství, smysl života…

V tomto regionu proběhne již po čtvrté. Je veden týmem spo-
lupracovníků, je zdarma (dle vlastního uvážení mohou účastníci 
přispět na občerstvení). Kurzy Alfa probíhají již 20 let po celém 
světě, v Čechách je koordinuje Křesťanská misijní společnost. 
Absolvováním semináře se k ničemu nezavazujete a můžete se 
připojit i v jeho průběhu.

Kurz Alfa bude probíhat v Dobřichovicích v sále Dr. Fürsta od 
4. září do 13. listopadu 2011 každou neděli od 19:00 do 21:30 
hodin. Bližší informace lze získat na tel. čísle 774 625 502 nebo 
na e-mailové adrese alfa.revnice@seznam.cz. (mn)

AKCE MODRÉHO DOMEČKU V LÉTĚ
Do konce srpna můžete v prostorách Modrého domečku 

zhlédnout část řevnického Fotosalonu, jehož expozice pokra-
čuje i v Zámečku ZUŠ Řevnice. Téma fotografi cké výstavy je Až 
na konec světa. V galerii uvidíte díla pana Ladislava Sitenského. 
V kavárně můžete sledovat vývoj prací absolventů fotografi e 
ZUŠ Řevnice - paní Ivy Velfové, pana Pavla Dudáka a Robina 
Seidla. Kromě rozesmátých tváří staroušků z Kalábrie vás potě-
ší i neobvyklé abstraktní vidění rostlin a objektů očima ženy.

Na sobotu 3. září 2011 chystáme velkou akci pro děti Zářijo-
vé řádění. Chceme dětem zpříjemnit první dny ve škole a před 
Modrým domečkem na náměstí v Řevnicích jim nabídnout 
pestrý program. Kromě divadla, ukázek sokolnictví nebo jízdy 
na koních si budou moci ve výtvarných dílnách vyrobit zajíma-
vé klobouky a předvést nám je pak na módní přehlídce nebo 
si s rodiči zabubnovat v Drum Circlu s profesionálem. Pro ma-
minky je připraven prodej šperků a módních doplňků, případně 
možnost posezení u dobré kávy a dobrot z naší kavárny. (sh)

ČERNOŠICE OMEZUJÍ PARKOVÁNÍ
Kdo si na cestě do hlavního města zvykl odstavit automobil 

v centru Černošic, musí hledat jiné místo. Okolí černošického 
nádraží zaplněné osobními automobily přestala tolerovat ta-
mější radnice. Místní i provozovatelé prodejen si stěžovali, že 
kvůli odstaveným autům není možné přes den v místě krátko-
době zaparkovat.

Radnice proto od srpna upravuje režim v ulicích Vrážská a Ka-
rlštejnská. Vznikne v nich celkem 22 parkovacích míst, která 
bude možno použít jen krátkodobě, a to maximálně na dvě ho-
diny. Parkování zůstane bezplatné. Za přední sklo bude nutné 
umístit údaj o čase příjezdu.

Překročení maximálního času, případně manipulaci s do-
kladem bude městská policie pokutovat až dvoutisícovou 
částkou. (jm)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Sochař Štěpán Málek při sochařském sympoziu 2011 v Dobřichovicích

 Autor: Barbora Tesařová
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ZAPOMÍNEJTE KNIHY NA ZAJÍMAVÝCH MÍSTECH
S nevšední akcí k popularizaci četby přichází pražská Měst-

ská knihovna. Pražské ulice ožijí literaturou a četbou. Městská 
knihovna v Praze chystá na podzimní měsíce kampaň nazva-
nou Praha - město literatury.

Nejprve se v prosklených vitrínách objeví ukázky z knih. Re-
klamními billboardy to ale všechno teprve začne. Návštěvní-
ky hlavního města osloví literatura i prostřednictvím mluvících 
stromů a odpadkových košů. Ty potkají na takzvaných literár-
ních stezkách.

Do akce chce knihovna zapojit i čtenáře. Vyzývat je bude, aby 
na veřejných místech zanechávali ukázky svých oblíbených 
knih, a podělili se tak o svůj čtenářský zážitek s ostatními.

Projekt podporuje magistrát a je součástí kampaně ke kandi-
datuře na titul UNESCO Kreativní město literatury. (jm)

MLÝN U VESELÝCH V CHOTČI
Tipem na výlet se může stát cesta na kole či autem od Be-

rounky směrem na Kuchař a Kuchařík a pak přímo rovně za no-
sem až do Chotče. Tady v údolí na Radotínském potoce najdete 
funkční vodní mlýn U Veselých i s vlastním vodníkem! V tomto 
nově zrekonstruovaném mlýně je instalována kompletní mlýnská 

technologie z první poloviny dvacátého 
století včetně opravené a do provo-

zu uvedené malé vodní elektrár-
ny. Seznámíte se zde se všemi 
stroji v chodu, poháněny jsou 
pomocí vody a vodní turbíny, 
tedy bez elektřiny.
K mlýnské usedlosti dále 

patří vodní nádrž s náhonem 
a jezem, hospodářské budovy 

s přilehlými pozemky, asi 3 hek-
tary polí, 1,5 hektaru lesa a obytná 

budova.
Kromě technických zajímavostí se bude především hospo-

dyňkám líbit mlýnský obchod. Zde najdete kvalitní smaltované 
nádobí Riess, potraviny vyrobené v kontrolovaném ekologic-
kém procesu, čerstvé koření, čaje i další sortiment, který je vy-
ráběn na bázi přírodních materiálů. Mlýnský obchod je otevřen 
od středy do neděle od 13 do 16.30 hodin. Více informací na-
jdete na www.mlyn-uveselych.cz. (bt)

BEROUN SE KONEČNĚ DOČKÁ HRÁZÍ
Po devíti letech od velké povodně ve městě letos začne stav-

ba protipovodňových opatření. Hráze, betonové zdi a mobilní 
stěny o délce 2,7 kilometru se začnou budovat do konce roku 
a hotové by měly být v červnu 2013.

Zpětné klapky v kanalizaci, kterou se velká voda v roce 2002 
dostala na náměstí, jsou už dokončené. (jm)

MYKOLOGICKÁ EXKURZE
Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras a Centrum eko-

logického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou 
srdečně zvou všechny zájemce na mykologickou exkurzi dne 
3. 9. 2011 na území vrchu Voskop u Suchomast.

Ze Suchomast vyrazí účastníci po silnici směrem ke Koně-
pruským jeskyním, na okraj lesního komplexu vrchu Voskop, 
kde proběhne vlastní exkurze již mimo cesty. Výpravu vede 
PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Přítomni budou také botanik Sprá-
vy CHKO Český kras Mgr. Tomáš Tichý a lesník správy Josef 
Mottl. V rámci exkurze bude tedy možnost seznámit se s rostli-
nami a lesy nově vyhlašované přírodní rezervace Voskop.

Podrobnější informace o společné nebo individuální dopravě 
lze nalézt na portálu www.idobnet.cz. (mn)

SILNICE DO MNÍŠKU BUDE UZAVŘENA AŽ DO ZÁŘÍ
Důvodem letní uzavírky je stavba splaškové kanalizace. Až 

do 15. září je v Řevnicích uzavřena Mníšecká ulice a dále sil-
nice 2. třídy č. 116 do Mníšku pod Brdy. Důvodem je stavba 
splaškové kanalizace.

Objížďka pro osobní auta vede přes Všenory a Černolice, pro 
nákladní auta přes Radotín a po Strakonické. (jm)

NOVÉ TRAMVAJE KLIMATIZACI NEDOSTANOU
Úmorné vedro, kritizované cestujícími v nových tramvajích 

For City, zmizí až s podzimem. Pražský dopravní podnik poza-
stavil projekt, díky kterému by nové vozy měly dostat klimatiza-
ci. V parných dnech je v nich kvůli špatnému odvětrávání vyšší 
teplota než na ulici.

Tramvaje mají předimenzovaný výkon motorů, a tak dopravní 
podnik s výrobcem uvažovali, že v nově dodaných soupravách 
by dva motory nahradila klimatizace.

Tramvaj ale pomocí motorů i brzdí, takže by po úpravě klesl 
brzdný účinek. To by znamenalo bezpečnostní hrozbu, přede-
vším pro řidiče, zvyklé na brzdný účinek vozů bez klimatizace.

Dopravní podnik proto úpravu pozastavil a vyzval výrobce, 
aby v nových vozech alespoň upravil ventilační režim. (jm)

KARLŠTEJNSKO NABÍZÍ NOVÉ NAUČNÉ STEZKY
Mikroregion Karlštejnsko je bohatší o další turistická lákadla. 

Už několikrát jsme na těchto stránkách psali o šachových fi -
gurkách, rozesetých po oblasti. Další novinkou je naučná stez-
ka Stará mlýnská cesta. Začíná nedaleko Ořechu a vede podél 
Radotínského potoka. Spojuje místa, kde kdysi stály nebo do-
sud stojí staré mlýny.

30. června proběhla kolaudace nové cyklostezky od dobři-
chovické lávky kolem zámku do Letů a přes letovský most až 
k řevnické lávce. Jako jedna z mála tras v regionu nemá téměř 
žádné převýšení a je vhodná pro každého. Stezka vede vět-
šinou po protipovodňových hrá-
zích, je vyasfaltovaná a nechybí 
ani mobiliář s odpočívadly, mo-
derní značení a lavičky.

Jedinečnou scenerii nabízí 
stezka Tetínské vyhlídky, začína-
jící právě v Tetíně. Celkem vznik-
lo v regionu sedm nových tras. 
Pro další informace a tipy na-
vštivte: www.karlstejnskesachy.
cz a www.karlstejnsko.info (jm)
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
KAŽDÝ PROŽÍVÁ LÉTO JINAK

REBELKY ANEB AEROBIK TROCHU JINAK
Rope skipping je v České republice nově se rozvíjející spor-

tovní odvětví. V červnu se uskutečnily v Jihlavě celorepubliko-
vé  závody v tomto „novém“ sportu. Rope skipping doslova 
znamená skákání přes švihadlo. Nejedná se pouze o aktivitu 
volnočasovou. Rope skipping ovlivňuje koordinační, rychlost-
ní, vytrvalostní a silové cvičení, podporuje kreativitu, hravost, 
cit pro rytmus. Nedílná součást skákání přes švihadlo je tý-
mová práce. Soutěžilo se v několika disciplínách a věkových 
kategoriích. Děti pod vedením Olgy Kepkové z Dobřichovic 
obsadily ve všech  kategoriích všechna 1. i 2. místa a odvezly 
si tak  z tohoto závodu většinu medailí.

Disciplína „single speed 30 sec“. V kategorii 6–8 let se na 
1. místě umístil tým Rebelky O. K. ve složení: Vendulka Plazze-
rová, Sabinka Kischerová, Lea Jurkovcová a Emička Slavíčko-
vá. Ve věkové skupině 9–11 let získal zlatou tým Rebelky O. K. 
ve složení: Andrea Pokorná, Zuzka Valešová, Anička Nováková 
a Adélka Škvorová. Mezi 12letými–14letými byl první tým Re-
belky O. K. ve složení: Bára Halounková, Markéta Adamcová, 
Gábina Panochová a Dáša Vančurová. V kategorii 35+ zvítězila 
taktéž děvčata (i když trochu odrostlejší) z Dobřichovic.

Disciplína „dlouhé lano“. Děvčata z týmu Rebelky O. K. sou-
těžila v kategoriích 12–14 let a 18+. V obou skupinách vybojo-
vala zlaté medaile. 

Disciplína „double dutch“. V kategorii 9–11 let vyhrál tým Re-
belky O. K. ve složení: Zuzka Valešová, Karolína Pecánková, 
Anička Nováková a Terezka Žmolová. Ve skupině 12–14 let 
na nejvyšším stupínku vítězů stanul  tým Rebelky O. K. ve slo-
žení: Bára Halounková, Markéta Adamcová, Gábina Panocho-
vá a Dáša Vančurová. V kategorii 15–17 let vybojoval prvenství 
tým Rebelky O. K. ve složení: Bára Němcová, Simona Hájková, 
Majda Pšeničková, Kačka Heckelová.

V oddílu Rebelky O. K. trénují malé „školkové“ děti (od 4 let), 
děti mladšího školního věku, -náctileté slečny (to jsou rebelky 
do slova a do písmene), ale i dospělí (už nejen ženy, ale i muži). 
Tréninky jsou rozdělené podle věku, a hlavně podle výkonnosti, 
nikdo se nemusí bát začít, vítáni jsou i chlapci. Ve školním roce 
2011–2012 se začíná trénovat od 5. září. Tréninky probíhají 
v Dobřichovicích a Řevnicích.

Celorepublikové závody se budou konat 24. 9. 2011 a 3. 12. 
2011 v Praze-Petřinách. Za přispění Šárky Plazzerové

PRÁZDNINY S VOLEJBALEM
Mladé kadetky ze Sokola Dobřichovice, které školní prázd-

niny trávily s Adventurou ve francouzském Palavas les Flotes, 
se i ve volném čase věnovaly volejbalovému tréninku a přípra-
vě na nadcházející sezonu. Od 20. do 25. srpna se zúčastní 
soustředění v dobřichovické sokolovně, kdy se celý tým při-

praví na jedny z prvních zápasů krajského přeboru kadetek 
2011–2012. Třetím rokem se děvčata utkávají se soupeřkami 
ve věkové kategorii 14 až 18 let pod vedením trenéra Sama 
a paní Mgr. Radoslavy Vrabcové.

Druhé kolo podzimní části se odehraje 17. 9. Soutěž probíhá 
turnajovým systémem, čtyřikrát každý s každým na 3 vítězné 
sety. V každém z 12 kol budou vždy 2 turnaje, všechny za účasti 
4 družstev. Každé družstvo sehraje na čtyřech turnajích 3 utká-
ní, na osmi turnajích 2 utkání, v podzimní části na venkovních 
hřištích, v zimní v tělocvičnách. Pořadí zápasů na každé akci 
je stanoveno rozlosováním. Vítězné družstvo se stane přebor-
níkem Středočeského kraje a postupuje do kvalifi kace o 1. ligu 
kadetek, která se uskuteční 14. až 15. 4. 2012.

TURNAJE NEREGISTROVANÝCH TENISTŮ
Tenisový oddíl Sokola Dobřichovice, ve snaze napomoci další-

mu rozvoji této hry, uspořádal letos poprvé na svých dvorcích dva 
turnaje určené pouze pro nezávodní hráče. To, co možná chybělo 
soutěžícím na umu, bylo vynahrazeno obětavostí a bojovností.

První turnaj se konal v neděli 5. června, kdy ve dvouhře zvítě-
zil v konkurenci 16 hráčů Lukáš Jambor z Dobřichovic.

Druhý zápas se odehrál v sobotu 9. července. Ve dvouhře se 
stal vítězem Michal Sviták z Řevnic, ve čtyřhře hráči Sokola 
Lety Frolík a Tomášek. Turnaje se i přes nevýhodný prázdnino-
vý termín zúčastnilo 14 rekreačních tenistů.

Nepopiratelným vrcholem akce byla chvíle, kdy se v naprosto vy-
rovnaném semifi nálovém zápase pozdější vítěz Michal Sviták vrhl 
u sítě po přesném prohozu soupeře „robinsonádou“, vzdáleně tak 
podoben slavnému Borisi Beckerovi, a podařilo se mu při pádu 
vrátit míč nechytatelným kraťasem do pole protivníka. Všichni při-
hlížející pak tento zákrok ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

Tenis je mimo jiné krásný tím, že umožňuje změřit síly hráčům 
všech věkových kategorií i všech výkonnostních tříd. (jh)

V letním období se většina sportovců věnuje relaxa-
ci a odpočinku a ti, kteří v sezoně nestihli vybojovat 
alespoň nějakou medaili, se o to snaží právě teď. Ani 
občasný trénink nikomu neuškodí.

Kadetky Sokola Dobřichovice Autor: Jaromír Horáček

Michal Sviták Autor: Bohouš Kos

Rebelky Autor: Šárka Plazzerová



Jste úspěšná sportovky-
ně. Nejprve vám skvěle šel 
tenis, potom jste si zvolila 
sportovní aerobik. Kdy jste 
zjistila, že tenis vás už tolik 
nebaví a že se raději začne-
te věnovat jinému sportu?

Začalo to zřejmě tím, že jsem 
měla nějaké neshody s mojí 
trenérkou tenisu a v té době 
jsem již o sportovním aero-
biku věděla a začínala chodit 
do přípravky. Velice mě to ba-
vilo. Tak jsem si řekla, že bych 
to mohla zkusit a uvidím, co 
z toho bude.

Sportovní aerobik jste nej-
dřív viděla cvičit pravděpo-
dobně svou sestru Lucii. 
Čím vás okouzlil a přitáhl?

Líbilo se mi na něm snad 
všechno. Hudba, dresy, úče-
sy. Hlavně to bylo něco nové-
ho, co jsem do té doby vůbec 
neznala a nikdy neviděla. 

Dnes trénujete ve spor-
tovním centru Olgy Šípko-
vé. Kdo jsou vaši trenéři? 
Nakolik si necháte poradit 
od tatínka, který také byl 
a je trenérem mnoha spor-
tovců?

Ano, trénuji u Olgy Šípkové. 
Mými trenéry jsou Jakub Stra-
koš, Lucie Jiříková a pomáhá 
mi i můj párový kolega Jan 
Pochobradský. Od tatínka si 

občas poradit nechám, ale 
znáte to, jak to funguje mezi 
rodiči a dětmi... Chvilku mi 
vždy trvá, než zjistím, že má 
pravdu! 

Jak vzniká choreografi e 
pro mistrovství Evropy nebo 
světa, s níž pak soutěžíte? 
Spolupodílíte se na výběru 
hudby nebo cvičebních prv-
ků? Je to stejné i v případě 
soutěže dvojic?

Nejdřív si vždy najdu závod-
ní hudbu a podle té se pak 
tvoří choreografi e. Poslední 
dva roky jsem si nechávala 
dělat choreografi i od expertů 
ze Španělska. Letos jsem se 
rozhodla, že si zkusím vytvo-
řit sestavu sama, a myslím, 
že se mi to celkem povedlo. 
Hudbu si vybírám vždy osob-
ně nebo si nechám poradit 
od rodiny, trenérů. Prvky 
do sestavy dáváme po do-
hodě s trenérem tak, aby 
se každý rok obměňovaly. 
Párovou sestavu si tvoříme 
sami a prvky také řešíme jen 
spolu, podle toho, jak dobře 
je zvládáme. 

Kromě individuální soutě-
že závodíte i ve dvojici s Ja-
nem Pochobradským. Podle 
mne to znamená i dvojí tré-
nink...

Ano, občas jsou období, kdy 
kromě normálního režimu 6x 
týdně trénink  mívám v někte-
rých dnech i dvě fáze. Je to 
náročné, ale někdy se to jinak 
udělat nedá. 

Dozvěděla jsem se, že kro-
mě tréninků, závodů a stu-
dia práv vedete ještě kurz 
sportovního aerobiku pro 
děti ve Všenorech.

Ve všenorském Olym-
pia Wellness vedu příprav-
ku sportovního aerobiku již 
druhým rokem. Jsou to děti 
od 11 do 15 let. Mám pou-
ze jednu hodinu týdně, což 
je velmi málo. Aby se výkon 
dětí někam posunoval, bylo 

by zapotřebí trénovat alespoň 
3x v týdnu po hodině a půl. 
Zatím ale vedu děti, které to 
dělají spíše pro zábavu, a ne 
pro budoucí kariéru.

Jedním z vašich koníčků je 
jízda autem, pomýšlíte ně-
kdy na to, že byste závodila 
podobně jako otec?

Jízdu autem miluji a je to pro 
mě relax. Závodit by mě určitě 
strašně bavilo, ale myslím, že 
by mě rodiče nenechali, jeli-
kož by o mě měli strach.

Ještě poslední dvě odde-
chové otázky: Jak trávíte 
prázdniny?

Prázdniny trávím alespoň 
chvilku odpočinkově na jazy-
kovém pobytu, ale od srpna 
mi opět začíná kolotoč plný 
tréninků a náročné přípravy 
na druhou část sezony. 

 Jak se vyvíjí letošní zá-
vodní sezona a co plánujete 
na zbytek roku?

Sezona se zatím vyvíjí velmi 
dobře. Na mistrovství Evro-
py jsem obsadila dvě krásná 
stříbrná místa. Zlato bylo ten-
tokrát velmi blízko, ale věřím, 
že není všem dnům konec, 

a o to víc budu ještě trénovat. 
Na zbytek roku plánuji hlavně 
přípravu na mistrovství svě-
ta, které se koná v Austrálii 
na konci října. To je v podsta-
tě vrchol sezony. Po těchto 
závodech si dám určitě řádný 
odpočinek a budu se věno-
vat škole a tréninku techniky 
na další období.

Děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho zdaru i štěstí na mi-
strovství světa v Austrálii!
 (bt)

Více o Tamaře Jiříkové 
na www.tamarajirikova.com.
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ROZHOVOR

NA TAMARU JIŘÍKOVOU ČEKÁ ZLATO

Tamara Jiříková začátkem léta přivezla do Dobřichovic 
dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy ve sportov-
ním aerobiku. Kromě vlastních tréninků během školního 
roku trénuje přípravku sportovního aerobiku v Olympia 
Wellness ve Všenorech, studuje Právnickou fakultu UK 
v Praze a teď o prázdninách piluje francouzštinu. A to je 
jen odpočinek před tím, než se začne připravovat na mi-
strovství světa v Austrálii, které proběhne v říjnu.

NA PODZIM NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SPORTOVNÍM AEROBIKU V AUSTRÁLII

Tamara Jiříková
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ROZHOVOR

Co všechno sbíráte?
Sbírám historické věci se 

vztahem k obchodu – jsou to 
celá vybavení prodejen včetně 
pultů a pokladen, staré dřevěné 
ledničky na led, ale také obaly, 
reklamní předměty a katalogy.

Asi známější jsem jako sbě-
ratel veteránů aut a motorek, 
to je můj velký koníček už 
od patnácti let. V té době jsem 
většinu věcí získával zdarma, 
protože lidé se těchto věcí 
rádi zbavovali. Postupně jsem 
je vyměňoval, opravoval, do-
plňoval. Dnes mám slušnou 
sbírku aut a motorek. Většinu 
aut jsem opravoval s kamará-
dy, snad dobře, protože dnes 
vyžadují minimální údržbu, 
sem tam projet a podobně. 
Ale muzeum veteránů neplá-
nuji, je jich už dost.

Vraťme se tedy k muzeu 
obchodu. Jak jste se dostá-
val k historickým předmě-
tům z tohoto oboru?

Obchodníky byli už babička 
s dědou, potom táta. Doma 
mám i spoustu fotografi í. 
Slýchával jsem vyprávět, jak 
obchody fungovaly. A když se 
stalo, že se některá prodejna 
musela zavřít, zůstala řada 
zajímavých předmětů doma.

Jako malý jsem si s nimi hrál. 
Jelikož mě zájem o historii 
obchodu i v dalších letech ne-
opustil, spíš naopak, nashro-
máždil jsem desítky, možná 
stovky, artefaktů ze starých 
koloniálů. Abych si v nich 
udělal přehled a systém, při-
vedli mě známí na myšlenku 

muzea obchodu. A protože 
bydlím kousek od Karlštejna, 
rozhodl jsem se, že expozici 
vybuduji tam.

Jak chcete návštěvníky 
historií obchodu ve svém 
muzeu provést?

Vystavím dvě celé prodejny 
včetně nábytku, pultu i regá-
lů. Bude to historický koloniál 
a řeznictví. V muzeu například 
uvidíte, jak se řezník mohl 
obejít bez elektřiny nebo jak 
chladil uzeniny a maso. 

Jak jsem říkal, mám mno-
ho fotografi í pořízených ve 
20. a 30. letech, takže vizua-
lizace prodejny bude vychá-
zet z nich. Kromě zařízení je 
v mých sbírkách spousta papí-
rových i skleněných obalů vý-
robků, které budou vystaveny.

Jediné auto, které bude v mu-
zeu obchodu k vidění, je ná-
kladní vůz Praga Piccolo. Přes-
ně takový měl i můj dědeček, 
obchodník. Nechal jsem na něj 
nastříkat dobovou reklamu.

Můžete uvést nějakou 
zvláštnost, která již není 
k vidění? Na historickém 
obchodě je zajímavé, že 
mnoho věcí si dnes už člo-
věk nedovede představit. 

Možná málokdo ví, že hoř-
čice nebo ocet se rozléva-
ly do přinesených nádob. 
V obchodě na ně mívali por-
celánové zásobníky. Podob-
ně polévkové koření od Gra-
fu bylo také rozlévané. Velmi 
málo se kupovaly nápoje. 
Pila se především pramenitá 
voda, pivo se z 95 % prodá-
valo točené. V lahvích mi-
nimálně. Dnes je to přesně 
naopak. Ale víno se v lahvích 
prodávalo odnepaměti.

Z jakého roku máte nej-
starší předmět?

Mezi nejstarší patří některé 
vitríny. Jejich výroba se datuje 
kolem roku 1910. Většina věcí 
pochází z doby po 1. světové 
válce, tedy z dvacátých a tři-
cátých let 20. století.

Asi byste nevěřila, ale 
za první republiky byl český 
obchod na velmi vysoké úrov-
ni, řekl bych špička v Evropě. 
Vystavené katalogy jsou sice 
v němčině, ale to proto, že 
byly vydány roku 1890 za Ra-
kouska-Uherska, kdy něm-
čina byla úředním jazykem. 
Jako první vyšel i v češtině 
katalog zboží fi rmy Rott.

Říkal jste, že ve sbírkách 
máte i reklamní předměty. Jak 
dříve fungoval marketing?

Nápady a myšlenky reklamy 
první republiky jsou inspirativ-
ní i dnes. Kromě malovaných 
plakátů a obalů je zajímavé, 
že už tehdy, kdy neexistova-
la technika, která nám dnes 
mnohé zjednodušuje, byli ob-
chodníci schopni evidovat své 
zákazníky a jejich nákupy, aby 
mohli poskytovat věrnostní 
slevy. Tehdy jim k tomu stačila 
tužka a blok, kam zákazníky 
a jejich nákupy pečlivě zazna-
menávali, a poskytované slevy 
za jejich věrnost během roku 
dokázali přesně spočítat.

V muzeu budu mít vystave-
né i účetní knihy. Tam můžete 

vidět, že v té době existovala 
i DPH. Také byly dvě sazby 
jako dnes. Jen s tím rozdílem, 
že činily jedno a dvě procenta.

Budete ve vašem muzeu ob-
chodu také něco prodávat?

V muzeu budeme pražit 
kávu, což se dříve dělalo pří-
mo v některých obchodech. 
Máme i původní funkční pra-
žírnu kávy, tu ale zprovozňo-
vat nebudeme, protože fun-
guje na uhlí. Pražit budeme 
na nové elektrické retropra-
žírně. Čerstvě pražená káva 
provoní celé muzeum a navo-
dí tak nostalgii starých dob. 
Budeme prodávat nějaké 
drobnosti a suvenýry s moti-
vem muzea.

Kdy bude muzeum obcho-
du otevřeno?

Hlavní rekonstrukce budovy 
je hotová, na konci července 
proběhla kolaudace. Minimál-
ně půl roku však bude trvat, 
než se tam navozí a roztřídí 
všechny vystavované předmě-
ty, které budou doplněny po-
pisy v několika jazycích. Takže 
počítám, že muzeum otevře 
své brány příští rok. (bt)

MUZEUM OBCHODU BUDE VONĚT KÁVOU

Pan Zdeněk Žáček, majitel Eso marketu v Letech, 
představuje nově vznikající muzeum v Karlštejně, 
kde kromě prohlídky prvorepublikových prodejen 
a historického automobilu bude možné zakoupit čer-
stvě upraženou kávu.

MOTTO: „VYBUDOVAT MUZEUM JE JEDNA Z MOŽNOSTÍ, JAK SI SBĚRATEL 
MŮŽE UDĚLAT VE SVÝCH SBÍRKÁCH SYSTÉM.“

Zdeněk Žáček s reklamou na výrobky fi rmy Schicht Autor: B. Tesařová
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INZERCE

rychle - kvalitně
Najdete nás: 

S Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín

( 257 811 788

S Tenisová hala, Pražská 454, Lety*

( 724 100 233

www.autocvrcek.cz

Naše mytí - to je cvrkot!

Naše mytí - to je cvrkot!

*Od 1. září 2011

provozovna v Letech!
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DOBŘICHOVICKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

Nejnavštěvovanější kulturní 
událost v Dobřichovicích ne-
vznikla náhodou. „Přemýšleli 
jsme s panem starostou, teď 
už téměř před deseti lety, jak 
dobřichovický zámek oživit, 
a zároveň, jak do Dobřicho-
vic zase přivést vinaře. Vy-
mysleli jsme tedy vinařské 
slavnosti, které jsou vyvrcho-
lením celorepublikové soutě-
že Vinař roku,“ říká na otáz-
ku, jak se vlastně slavnosti 
vína do Dobřichovic dostaly, 
Ing. Petr Marek, ředitel spo-
lečnosti Český archiv vín, jež 
společně s městem Dobři-
chovice a sponzory slavnosti 
organizuje.

Každý ročník vinařských 
slavností stoupala návštěv-
nost zámeckého areálu. Loni 

se dostala na číslo kolem čtyř 
tisíc. Přicházejí jak místní, 
tak lidé z Prahy i ze vzdále-
nějších destinací. Vstupenka 
do všech prostor bude stát, 

stejně jako loni, 50 Kč a je slo-
sovatelná – tento rok se bude 
losovat o luxusní vinotéku 
Whirpool v hodnotě dvacet 
tisíc korun.

Návštěvníci zde najdou pre-

zentační stánky jednotlivých 

vinařství i doprovodných 

prodejců, kteří budou nabí-

zet své produkty k ochutnání 

i ke koupi.

Opět se budou vydávat fes-

tivalové noviny Rok vinaře 

2011, kde budou zveřejněny 

kompletní výsledky soutěže 

Vinař roku 2011 i seznam vy-

stavovatelů. Dále tam čtenáři 

objeví zajímavosti z oboru 

vína a gastronomie.

„Cílem oslav je také to, aby 

lidé, kteří se vína rádi napijí, 

poznali vinaře, jehož vinařství 

si třeba oblíbili, mohli s ním 

diskutovat, hodnotit,“ dopl-

ňuje Ing. Marek.

BOHATÝ KULTURNÍ
PROGRAM

Na slavnosti do Dobřichovic 

je pozván i sám císař a král 

Karel IV. v podání Vladimíra 

Čecha.

Protože slavnosti jsou jedním 

z vyvrcholení národní soutě-

že vín Vinař roku 2011, předá 

Karel IV. jejímu vítězi křišťálový 

pohár ze skláren Moser.

Samozřejmě pochválí všech-

ny vinaře za odvedenou práci 

a osobně každému z nich po-

přeje mnoho úspěchů v jeho 

další činnosti.

Kromě této události budou 

na dvou samostatných pódi-

ích probíhat od dopoledních 

hodin do pozdního večera 

mnohá vystoupení hudebních 

skupin. Představí se kapely 

Medicimbál z Vrbice, dixie-

land Brass Band, večer za-

hraje první cikánská kapela 

Le Čhavendar. V programu 

jsou ohlášena divadélka pro 

děti i vystoupení kejklíře.

Organizátorem Dobřichovic-

kých vinařských slavností je, 

jak bylo řečeno výše, Český 

archiv vín - společnost, která 

zajišťuje servis vín pro gastro-

nomii po celé ČR a je zakla-

datelem Veřejné degustační 

galerie vín na zámku v Dobři-

chovicích.

VEŘEJNÁ DEGUSTAČNÍ 
GALERIE VÍN

Vedle vinařských stánků 

na nádvoří mohou návštěv-

níci slavností zavítat do Ve-

řejné degustační galerie vín. 

V dobřichovických zámeckých 

sklepích nabízí jedinečnou 

možnost, jak na jednom místě 

ochutnat nejlepší vína od pa-

desátky vinařských podniků 

z ČR, která se zúčastnila sou-

těže Vinař roku. Zde si může 

každý vína nejprve zdarma 

vyzkoušet a následně také 

koupit.

KAREL IV. PŘEDÁ KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR

Poslední srpnovou so-
botu od 11 hodin budou 
na zámku v Dobřichovi-
cích zahájeny vinařské 
slavnosti, letos v pořadí již 
deváté.

JIŽ DEVÁTÉ SLAVNOSTI VÍNA V DOBŘICHOVICKÉM ZÁMKU

Program
Dobřichovických vinařských slavností

27. srpna 2011:
✥ celý zámecký areál od 11:00 – ochutnávky vín přímo s vinaři

✥ u řeky – zábavný park pro děti i dospělé

✥ u kostela – malá divadelní scéna pro děti

✥ od 11:00 nádvoří zámku – cimbálová skupina Medicimbál

✥ od 14:00 Křižovnické náměstí – kapela Brass Band

✥ 14:00 u kostela – kejklíř Petr Teimer, hry z dílny Pepína Kašpara,

 kde si děti mohou vysoutěžit sladkou odměnu

✥ 14:30 u kostela – Divadélko Špuntík s pohádkou Edík a Tedík

 v pohádkách

✥ 15:00 nádvoří zámku – skupina Třehusk

✥ 15:30 u kostela – hrátky kejklíře Petra Teimera a divadelní dílna

 pro děti

✥ 16:00 Křižovnické náměstí – vystoupení šermířské skupiny Alotrium

✥ 16:30 nádvoří zámku – skupina Třehusk

✥ 16:30 u kostela – kejklíř Petr Teimer

✥ 17:00 u kostela – divadlo Studna a pohádka Zakletá princezna

✥ 18:00 nádvoří zámku – příjezd císařské družiny v čele s Karlem IV.

 (Vladimír Čech)

 – udělení titulu vinař roku 2011

 – losování vstupenek o luxusní vinotéku Whirlpool

✥ 20:00 nádvoří zámku – skvělá romská kapela Le Čhavendar

✥ 23:00 nádvoří zámku – bluesrocková skupina After 40
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Vinař roku je nezávislá pres-
tižní degustační soutěž ote-
vřená všem výrobcům vína 
z České republiky. Pořádá se 
již od roku 2003.

Jejím cílem je prezentace 
a propagace českých i mo-
ravských vinařů. Ministerstvo 
zemědělství ji uznalo jako akci 
splňující kritéria pro evropské 
soutěže.

Je otevřena pro všechna 
vína vyrobená z hroznů révy 
vinné v České republice.

ZAHRANIČNÍ DEGUSTÁ-
TOŘI VE FINÁLOVÉ KO-
MISI

„Do fi nálové komise degu-
státorů a sommeliérů vždy 
pečlivě vybíráme ty, kteří 
patří ke světové špičce, čas-
to s titulem Master of Wine. 
Tím chceme zaručit, že si 
tito znalci všimnou českého 

a moravského vína. Moravští 
vinaři posílají na zahraniční 
soutěže mnoho vín, ale v té 
velké světové konkurenci je 
malá šance, že je hodnotitelé 
zaznamenají. Proto je zveme 
k nám,“ říká ke složení fi nálo-
vé komise hodnotitelů ředitel 
soutěže Petr Marek.

„Celá akce se snaží konfron-
tovat názor světových a míst-
ních degustátorů, o víně dis-
kutovat, hodnotit ho. Aby si 
vinaři mohli udělat obrázek, jak 
by uspěli se svými víny ve svě-
tě,“ doplňuje Ing. Marek.

Podle statutu soutěže jsou 
hodnotící komise mezinárod-
ní, odborné a nezávislé. Jed-
notliví členové musí mít plat-
né senzorické zkoušky SZPI 
nebo degustátorské zkoušky 
podle evropských norem ISO 
a DIN. Jsou jmenováni z řad 
odborné veřejnosti.

Je velmi zajímavé, že ve Vel-
ké Británii je tolik Masters of 
Wine, když vinic tam najdeme 
méně než v ČR.

Odpovědí je samozřejmě to, 
že The Institute of Masters of 
Wine vznikl právě v Británii 
a tato země vždy byla špičkou 
v importu a znalosti velkých 
světových vín. Za mnohými 
dnes běžnými styly evropských 
vín stojí právě obchodníci z Vel-
ké Británie, jejichž vliv je už 
po staletí obrovský.

Letos byli do fi -
nálové komise 
j m e n o v á n i 
a svoji účast 
ve fi nále 
p o t v r d i l i : 
John Avery 
(Velká Británie) 
– Master of Wine 
a významný ob-
chodník s vínem, Elsie 
Pells (Jihoafrická repub-
lika) – Capwinemaster, Ralf 
Anselmann (Německo) – vi-
nař a držitel titulu vinař roku 
2010 v Německu, Natasha 
Hughes (Velká Británie) – 
novinářka se specializací 
na víno a jídlo a studentka 
právě ukončující praktic-
kou zkoušku na Institutu 
M a s t e r s 
of Wine, 
a nako-
nec letos 
nehodno-
tící člen organi-
začního výboru 
soutěže Vinař 
roku 2011 John 
Salvi, MW, který 
nominoval za-
hraniční degus-
tátory do fi nálové 
komise. 

NEJLEPŠÍMU VINAŘI ROKU 2011

Vinařským slavnostem v Dobřicho-
vicích předchází náročná organizace 
nezávislé národní soutěže Vinař roku 
s cílem poukázat na kvalitní tuzem-
ská vína. Pojďme se s touto akcí blí-
že seznámit.

VÍTĚZNÁ VÍNA ZVOLÍ VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ KOMISE
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 KDY A JAK PROBÍHÁ 
HODNOCENÍ?

Hodnocení soutěže je podle 
pravidel ve dvou kolech, aby 
byla zajištěna co největší ob-
jektivita. V prvním kole hodnotí 
téměř stovka odborných degu-
státorů kolekce minimálně pěti 
druhů vín každého vinařského 
producenta. Osm vinařství, 
která získají nejlepší průměrné 
hodnocení ze všech přihláše-
ných vín a zároveň splní pod-
mínky stanovené statutem, se 
utká o titul vinař roku. O ko-
nečném pořadí těchto osmi fi -
nálových kolekcí pak rozhodne 
zasedání klubu degustátorů.

Podmínky pro hodnocení vín 
jsou stanoveny velmi přísně.
Posuďte sami:
• průměrná doba na hod-
nocení vzorků jsou nejméně 
3 minuty;
• místnost světlá, dobře větra-
ná o teplotě 18 až 22 °C, zajiš-
těná proti vedlejším vlivům;
• každý degustátor má k dis-
pozici samostatné degustační 
místo vybavené podle degus-
tačních pravidel;
• degustační sklenice odpo-
vídajícího typu podle pravidel 
O. I. V., na každé víno čistá 
suchá sklenice;
• u předkládaných vzorků je 
dodržena anonymita – degu-
státorovi je víno předkládáno 
už nalité ve sklenici, degus-
tátor zná pouze číslo vzorku, 
ročník a soutěžní kategorii;
• komise pracuje v době mezi 
9:00 až 17:30 hod.;
• pořadí vzorků musí odpoví-
dat pravidlům hodnocení vín 
(tedy zjednodušeně: sladká 
vína až na závěr);

• teploty podávaných vín:
 bílé a růžové víno 10–12 °C,
 červené víno 14–16 °C,
 šumivé víno 8–10 °C.
Vína, která splnila všechny 

podmínky tohoto statutu, jsou 
hodnocena stobodovým systé-
mem mezinárodní unie enologů.

Hodnocení vín v základních 
komisích probíhá v termínu 
8. 8. – 14. 8. 2011.

Finálová mezinárodní komi-
se, tzv. klub degustátorů, za-
sedá 17. 8. 2011.

Den poté, tedy 18. 8. 2011, 
proběhne v paláci Žofín vy-
hlášení výsledků a předání 
cen v rámci slavnostního vi-
nařského večera.

Dále pak také během Dob-
řichovických vinařských slav-
ností dne 27. 8. 2011. Výsled-

ky budou zveřejněny od 18. 8. 
2011 i na www.vinarroku.cz 
a všechna oceněná vína bu-
dou publikována na stránkách 
časopisu Víno Revue, Wine 
& Degustation a v dalších ce-
lostátních médiích.

TITUL VINAŘ ROKU 2011
O co vlastně vinaři soutěží?
Jak už bylo zmíněno, hod-

nocena je celá kolekce 
nejméně pěti různých vín 
od jednoho tuzemského vi-
naře. Navíc soutěžící musí 
své produkty přihlásit do tří 
různých soutěžních kategorií 
podle druhu vína. 

Hlavní ocenění, tedy titul vi-

nař roku 2011, bude uděleno 
nejvýše hodnocené kolekci. 
Rozhodující pro určení ab-
solutního pořadí jednotlivých 
soutěžních kolekcí pak bude 
průměr všech bodových hod-
nocení jednotlivých vín ve fi -
nálové komisi. Zároveň nesmí 
být průměrná známka nižší 
než 80 bodů. Vítěz obdrží křiš-
ťálový pohár vinař roku 2011 
a diplom. Získá také možnost 
označit všechna vína vítězné 
kolekce zlatou medailí vinař 
roku 2011. Druhý a třetí v po-
řadí dostanou diplomy a mo-
hou umístit na všechna vína 
z ohodnocené kolekce stří-
brnou, respektive bronzovou 
medaili vinař roku 2011.

Ocenění získají také nejlépe 
klasifi kovaná tuzemská vína 
podle jednotlivých soutěžních 
kategorií. Zlatá, stříbrná a bron-
zová medaile může být udělena 
vínům s 80 až 100 body. Výrob-

ci všech takto posouzených vín 
mají právo zakoupit a dát na své 
láhve odpovídající medaile. 

MEDAILE VINAŘ ROKU 
2011

Pro pořadí v soutěži nejlep-
ších kolekcí vín, tedy nejlepšího 
produkovaného portfolia, jsou 
udělovány tzv. velké (zlaté, stří-
brné, bronzové) medaile. Pro 
vína oceněná v jednotlivých 
soutěžních kategoriích pak me-
daile standardní velikosti.

RAITING VINAŘSTVÍ
Každému vinaři, který na zá-

kladě hodnocení jednotlivých 
kolekcí vín dostane v bo-
dové klasifi kaci minimálně 
75 bodů za kolekci, bude po-
mocí hvězd udělen raiting vinař 
roku 2011. Ocenění má formu 
plakety, jíž si vinař poté může 
označit svou provozovnu.

PARTNEREM SE 
STALA I ASOCIACE
SOMMELIÉRŮ ČR 

Asociace sommeliérů ČR je 
hlavním partnerem letošního 
ročníku soutěže. Toto partner-
ství je pro soutěž jen dalším 
potvrzením jejího vysokého od-
borného kreditu. V degustač-
ních komisích tak letos uvidíme 
vedle špičkových zahraničních 
degustátorů také členy této 
odborné profesní asociace.

Závěrem bych kromě pochva-
ly organizátorům za skvělou 
myšlenku soutěže, přibližující 
národní vinařství ke světové-
mu, zvládnutí lidského faktoru 
v početných komisích hodno-
titelů a technického provedení 
vyhodnocení všech výsledků 
měla pouze připomínku k fi -
nanční části akce. Vzhledem 
k nominální hodnotě zápis-
ného každého přihlášeného 
vzorku a také zaslaných vzor-
ků v lahvích, které budou pou-
žity při degustaci, taková sou-
těž vinaře i něco stojí. Nemluvě 
o dalších nemalých vydáních 
například na nákup samolepek 
medailí, tedy zejména pro vítě-
ze. Mám tedy názor, že v této 
akci mohou uspět jen ekono-
micky silnější vinařství, protože 
ta malá se z fi nančních důvodů 
nezúčastní.

Pokud však má soutěž mar-
ketingově pomoci těm vina-
řům, kteří mají plány svá vína 
exportovat do zahraničí, pak 
není co vytknout, protože pro 
takový záměr jsou fi nanční 
prostředky třeba a ve srov-
nání s vývozem jsou náklady 
na tuzemskou soutěž jen ma-
ličkostí. A výhra ve Vinaři roku 
je skvělým marketingovým 
úspěchem. (bt)

Zdroj: www.vinarroku.cz

cs.wikipedia.org

www.dobrichovice.cz

www.jiznisvah.cz

Soutěž: 
1. Víte, jaký je rozdíl mezi sommeliérem a degustátorem?

2. Jaký otvírák na vína je u nás nejužívanější?

Odpovědi na obě soutěžní otázky posílejte do 20. srpna na adresu:
Dobnet zpravodaj, Palackého 127, 252 29 Dobřichovice, nebo mailem: 
zpravodaj@dobnet.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherce se může 
těšit na Ryzlink rýnský (2008), pozdní sběr, oblast Kobylí-Dvořanky.
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INZERCE

Nově otevřen Boutique Romana
v Eso Marketu v Letech s anglickou, italskou, španělskou 
a ostatní módou a módními doplňky.

Při nákupu nad 500,- Kč dostanete dárek dle 
vlastního výběru, možnost dárkového balení.
Každý týden nové zboží.

Otvírací doba: Úterý – Pátek 10.00 – 18.00 hodin
 Sobota 09.00 – 12.00 hodin
 Neděle a Pondělí Zavřeno

Kontakt: +420 725 157 009

ou OTEVŘENO

OOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOO

Absolventka VŠ
v oboru filologie

nabízí od září 2011

DOUČOVÁNÍ I VÝUKU
RUSKÉHO JAZYKA.

V případě zájmu pište na

e-mail natakoritenska@gmail.com

nebo volejte na tel. číslo 773 68 96 96.

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz
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PR / INZERCE

V červencovém čísle Dob-
netu, který je letos mediálním 
partnerem Slavností, jsme 
vám prostřednictvím rozhovo-
ru s paní ředitelkou E. Měřič-
kovou Kejkrtovou představili 
prvního účinkujícího – soubor 
Dejvického divadla, jeho spo-
jení s festivalem, úspěchy 
a budoucí plány.

V tomto vydání se zaměříme 
na druhý vystupující soubor, 
kterým je brněnské Divadlo 
Husa na provázku – Centrum 
experimentálního divadla. Jed-
ná se o jedno z nejvýrazněj-
ších alternativních českých 
divadel, které vzniklo v roce 
1967 v Brně. Jeho umělec-
kým šéfem je od sezony 
2005–2006 Vladimír Morávek. 
Divadlo spolupracuje s řadou 
předních českých režisérů, 
jako jsou např. J. A. Pitínský, 
J. Mikulášek, M. Huba, 
A. Goldfl am, bratři Formanové. 

Za své počínání získalo několik 
nominací i prestižních ocenění.

Lesní slavnosti divadla za-
hájí uvedením svých dvou 
her: 23. 8. to bude Shakespy-
ré – commedia plná omylů 
a 24. 8. Prase aneb Václav 
Havel’s Hunt for a Pig.

Shakespyré – commedia 
plná omylů je humornou kolá-
ží pěti Shakespearových her, 
které jsou přeneseny do mo-
derní doby a okořeněny vti-
pem. Nejde o tragédii, jak by 
se od adaptace Shakespeara 
mohlo očekávat, ale naopak 
o komedii, u níž podle režiséra 
J. Jelínka: „Umřete smíchy!“ 
Asi právě proto, že původ-
ně tragické Shakespearovy 
postavy přiblížil obyčejnému 
člověku a zasadil je do vodác-
kého prostředí s příznačným 
slangem, vtipy a slovními hříč-
kami. Jedinou kulisou před-
stavení je nafukovací kánoe, 

která dominuje celé scéně. 
I přes toto humorné pojetí je 
Shakespyré příběhem o žár-
livosti, lásce a zradě. Spoju-
jícím prvkem všech pěti scén 
je lidské nedorozumění, jehož 
prostřednictvím se několik set 
let staré příběhy přibližují sou-
časnosti. Hudební doprovod 
v podání samotných herců hru 
ještě více oživuje.

Hra Prase aneb Václav Ha-
vel’s Hunt for a Pig vznikla 
na základě takřka neznámého 
textu Václava Havla. Režisér 
V. Morávek ho oprášil a vytvořil 
z něho divadelní revue, ve kte-
ré groteskně i mrazivě líčí ne-
jen nenasytnost a vypočíta-
vost obyvatel vesnice Vlčice, 
ale obraz českého národa jako 
takového. Historku o tom, jak 
slavný dramatik shání prase 
na zabijačku na Hrádečku, do-
kreslují herci v typických lido-
vých krojích a zpěvy z Prodané 
nevěsty se sborově zpívaným 
hlavním motivem Proč bychom 
se netěšili. Hra byla nominová-
na na cenu A. Radoka v kate-
gorii Česká hra 2010.

Všechna představení za-
čínají v Lesním divadle 
ve 20:00 hodin.

Veškeré informace o divadel-
ním festivalu Lesní slavnosti di-
vadla se dočtete na stránkách 
www.divadlovlese.cz. Jste sr-
dečně zváni! (tee)

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA 2011
POD ŠIRÝM NEBEM

Tradičně se poslední srpnový týden otevřou brány 
Lesního divadla v Řevnicích pro divadelní open air 
Lesní slavnosti divadla, letos již posedmé.

Prase aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig Autor: Jakub Jíra

PROGRAM
• úterý 23. 8.
Divadlo Husa na provázku 
Shakespyré – commedia plná 
omylů

• středa 24. 8.
Divadlo Husa na provázku 
– Prase aneb Václav Havel´s 
Hunt for a Pig

• pátek 26. 8.
Dejvické divadlo
Dračí doupě

• sobota 27. 8.
Dejvické divadlo
Oblomov

• neděle 28. 8.
Dejvické divadlo
Oblomov

• pondělí 29. 8.
Dejvické divadlo
Muž bez minulosti

Shakespyré – commedia plná omylů Autor: Jiří Vondráček
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TIP NA VÝLET

VYDEJTE SE NA ROMANTICKÝ VÝLET

KDE ZAČÍT
Rozhodnutí, kde na stezku 

nastoupit a zda jít po proudu, 
nebo proti němu, je na vás. 
Stačí se jednoduše podívat 
do mapy a zjistit si dostup-
nost z  místa vašeho bydliště. 
Doporučit vám můžu Jílové 
u Prahy nebo z druhé strany 
Petrov u Prahy.

Z PETROVA
Vyrazíme-li z Petrova, brzy 

uvidíme vrch Medník. Na jaře 
zde můžeme nalézt vzác-
nou rostlinu kandík psí zub. 
Na druhé straně řeky najdeme 
rozcestí turistických značek. 
Po červené se záhy napojíme 
na Posázavskou stezku, jak 
nám prozradí pamětní deska 

na skále. Zvíme, že tuto trasu 
vybudoval Klub českých turis-
tů v letech 1914–1924.

Za chvíli se nám na protějším 
břehu řeky odkryje Pikovická 
jehla s dřevěným křížem na vr-
cholu. Stezka střídavě stou-
pá a klesá, místy je vytesaná 
ve skále, vzdaluje se a přibližu-
je toku řeky a nabízí také něko-
lik nádherných pohledů na Sá-
zavu, třeba ze dvou pěkných 
vyhlídek – Klimentovy a Rai-
sovy. Při rozhlížení se po okolí 
objevíte hojné stopy po začát-
cích poválečného trampingu, 
který je specifi ckým fenomé-
nem České republiky. 

Cesta se klikatí a vede nás 
dál ke známému jezu v Žam-
pachu. Až se potěšíte sle-

dováním vodáků zdolávají-
cích dunící vlny, podívejte se  
za řeku. Spatříte železniční 
viadukt nad Kocourkovskou 
roklí. Most, který postavili 
v letech 1898–1899, se klene 
ve výšce přes 40 metrů a má 
sedm oblouků. Místní trampo-
vé ho dobře znají jako součást 
známého Posázavského paci-
fi ku s jeho nesčetnými tunely.

Ze Žampachu se úzkým 
a strmým údolím vydejte smě-
rem do Kamenného Přívozu. 
Tady si můžete zaslouženě 
odpočinout v hospodě Na Sta-
ré poště, která je vyhlášená 
u mnohých vodáků. Červená 
značka vás dovede k železnič-
ní zastávce. Kdo ještě nebude 
mít dost, může dojít na vlak až 
do Jílového u Prahy. 

ŘEKA SÁZAVA
Sázava je největším přítokem 

Vltavy, do níž se vlévá u Dav-
le. Pramení jako Stružný potok 
zhruba jeden kilometr severo-
západně od Šindelského vrchu 
ve výšce 757 metrů. Ten spolu 
s dalšími menšími potoky na-
pájí rybník Velké Dářko. Z Vel-
kého Dářka již vytéká jako říčka 
Sázava. Vodáci a trampové ji 
neofi ciálně nazývají Zlatá řeka. 
Souvisí to s barvou vody, kte-
rou způsobuje odnášení půdy 
s jílem a jež je zvláště dobře 
vidět na soutoku s Vltavou. 

Zajímavé je, že ještě v první 
polovině 20. století se po Sá-
zavě plavily vory. Více si o tom 
můžete přečíst na www.kamen-
nyprivoz.cz/czech/plavci.aspx.
 (lk)

Velkolepý pohled z vršku nad Davlí, kde se otevírá 
panoráma soutoku Vltavy a Sázavy, mě přivedl k tipu 
na výlet pro tento měsíc. Vydejte se na romantickou 
stezku, plnou zákrut a pěkných vyhlídek.

KOLEM SÁZAVY

PROČ: výlet do přírody 

NA JAK DLOUHO:   celodenní výlet 

INFO: http://cs.wikipedia.org/wiki/Posázavská_stezka 

KAM: Petrov (Praha-západ) nebo Jílové u Prahy 

ZAJÍMAVOST V OKOLÍ:   Regionální muzeum Jílové u Prahy

JAK TAM:   vlakem  

Soutok Vltavy se Sázavou Autor:  Igor Šlégr

Sázava je řeka čarovná Autor:  Igor Šlégr

Davle Autor:  Igor Šlégr
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 NAROZENINY
Kamarád říká svému příteli: „Je to překvapující. Včera jsem osla-
vil 20. narozeniny a příští rok oslavím 22. narozeniny.“ Jak je to 
vůbec možné?

 PROFESOR
Máte se sejít s profesorem logiky. Řekl vám, že se potkáte dva 
dny po dni před dnem po zítřku. Dnes je pátek. Který den se 
sejdete?

 DVĚ ČÁSTI
Rozdělte číslo 110 na dvě části (dvě různé cifry) tak, aby jedno 
číslo bylo 150 % druhého čísla. Jaká to jsou čísla?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1) V zoo: 31 plameňáků, 4 tygři. 2) Bonbony: 98 dětí, 22 bon-
bonů. 3) Svátek: 150 min je stejných jako 2,5 hodiny.

VÝBORNÝ MED Z MARIÁNSKOLÁZEŇSKA PRO VÁS V LETECH

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Kupte exotiku a získejte zájezd do Provence zdarma.

Vylosovaný výherce:
Luboš Dupač, Nesvačily

Vylosovanému výherci gratulujeme! Výhru je možné vy-
zvednout si nejpozději do 31. 8. 2011 v informační kanceláři 
DOBNET, o. s., v Dobřichovicích.
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SOUTĚŽ  O 5 kg MEDU

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpoz-
ději do 20. srpna 2011.

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA 5 kg výborného 
medu. Pokud zašlete spolu se správným zněním tajenky 
také alespoň dva správné výsledky uvedených kvízů, šan-
ce při losování výher se zdvojnásobí! Prosíme luštitele, aby 
při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní 
adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnovala společnost

Eliščiny včelíny, Chodová Planá
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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 už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5500 schránek

PŘIPOJTE K NÁM 
PEVNOU LINKU

měsíční paušál

volání v síti

virtuální ústředna

 možnost využít stávající telefony včetně rozvodu

 přepojování a telekonference 

 možnost zřízení zkrácených voleb
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