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Spolek Zdraví 
a sportovní 
aktivity

Noc na 
Karlštejně 
– divadelní předsta-
vení na Kunětické 
hoře

Aneta  
Langerová – 
koncert na  
Kunětické hoře

Tipy MěSíce

Blíží se doba letní sezóny, a proto se 
v tomto čísle zaměříme na zdraví a spor-
tovní aktivity, konkrétně na spolek Zdraví  
a sportovní aktivity se sídlem v Dřítči. Ten-
to spolek nabízí například atletický oddíl, 
příměstské tábory, školní přípravky a dal-
ší sportovní projekty. Zároveň je spolupo-
řadatelem každoročního běhu Grand Prix 
Dříteč, který se koná v areálu Golf resortu 
Kunětická hora. Tohoto běhu se účastnili 
například Roman Šebrle, Martin Doktor, 
Jarmila Kratochvílová a mnozí další. Spo-
lek se také podílí na každoročním pořá-
dání Sympozia sportovní medicíny, které 
se zabývá nejen úzkou lékařskou proble-
matikou, ale i potřebami české sportovní 
reprezentace.

Nyní už ale blíže vyzpovídáme Pavlínu Neuma-
nnovou. Pavlíno, Váš spolek je známý tím, že ka-
ždoročně pořádáte letní příměstské tábory. Bude 
tomu tak i letos? Případně pro jakou věkovou 
skupinu jsou určeny a kolik plánujete turnusů?
Samozřejmě příměstský tábor pořádáme i tento rok. 
Tábor je ideálně určen pro děti od 6 do 13 let. Ovšem  
v minulých letech jsme měli i účastníky ve věku 5 let  
a 14 let, takže vyloženě striktní věkovou hranici nemáme. 
Co se týče turnusů, vyhlásili jsme stejně jako minulý rok 
dva – jeden v červenci (11. – 15.) a jeden v srpnu (1. – 5.).

Chystáte na léto ještě nějaké zajímavé akce pro 
veřejnost?
V letní sezóně je právě prioritou pořádání těchto pří-
městských táborů zaměřených na sport a vzdělání. 

Pestrý program obsahuje hlavně sportovní aktivity, hry, 
soutěže. Zároveň s dětmi podnikáme zajímavé výlety do 
okolí.

Jaké sportovní aktivity můžete v průběhu roku 
dětem/veřejnosti nabídnout a popřípadě jak/
kde se mohou přihlásit?
V průběhu roku pořádáme pro děti z Dřítče na základní 
škole atletický kroužek. Zde se naučí základní atletické 
techniky a dovednosti. Zároveň zde hrajeme hry, aby 
byl kroužek pro děti zábavný. Od září 2022 se bude 
konat atletický kroužek pro širokou veřejnost v odpo-
ledních hodinách na GOLF RESORTU Dříteč. Přihlásit 
se mohou všichni, co je baví sport. Veškeré informace 
najdete na našich webových stránkách www.zdravi-ak-
tivity.cz

Pavlíno, děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů 
při pořádání sportovních akcí.

https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce/80637-noc-na-karlstejne-divadelni-predstaveni-na-kuneticke-hore
https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce/80641-aneta-langerova-koncert-na-kuneticke-hore
http://www.zdravi-aktivity.cz/

