Dobřichovice

Informační list
r o č n í k

2 1

/

1 8 .

k v ě t n a

2 0 1 5

m

Hospodaření města v roce 2014
Velký závod cyklistů po Brdech
Informační centrum se otevírá
Nové knihy v městské knihovně

/

D o b ř i c h o v i c e

5/2015

Slovo starosty
Zateplení budovy zdravotního
střediska
Zdravotní středisko v Březové ulici je jednou
z městem vlastněných budov, která byla vícekrát
přestavována. Původně šlo o rodinnou vilu, resp.
přesněji dvojdům z roku 1930, který byl v padesátých letech změněn na zdravotní středisko.
Poslední větší stavební zásah proběhl na středisku po povodni v roce 2002, kdy byla budova
staticky poškozena vlivem poklesu podloží a bylo
nutno vyztužit základy a provést poměrně rozsáhlé opravy. O výměnu oken a zateplení budovy
žádaly lékařky, které mají ve středisku své ordinace, již před několika lety, a původně město
plánovalo realizovat tyto práce již v roce 2010.
Bohužel však byl dotační program „Zelená
úsporám“ pozastaven a zateplení střediska bylo
tudíž odloženo. Pro letošní rok nám však byla
podpora z tohoto programu přislíbena a zdravotní středisko by tak mělo získat novou fasádu
včetně oken. Stavební práce by měly proběhnout
během letních prázdnin tak, aby došlo pokud

možno k co nejmenšímu omezení ordinačních
hodin v jednotlivých ordinacích. Fasáda budovy
by se dle projektu měla více podobat té původní
z 30. let a to díky novým oknům, jejichž členění
by mělo respektovat dobu, v níž byla budova
postavena.

Pořizování nového územního
plánu
V úterý 12. května proběhlo pracovní setkání
zastupitelů k problematice připravovaného územního plánu, jehož pracovní návrh představil Ing.
arch. Hnilička na veřejné prezentaci 7. dubna.
Zastupitelé diskutovali o námětech a připomínkách, které byly zaslány jednotlivými členy zastupitelstva a občany na městský úřad. Všechny tyto
podněty, kterých bylo několik desítek, a mnohdy
se opakovaly, zpracoval do přehledného materiálu Ing. arch. Filip Kándl, který, jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem územního
plánu, předložil k jednotlivým námětům a připomínkám své doporučení, zda je akceptovat, či

ne. Cílem setkání zastupitelů bylo rozhodnout,
které z došlých připomínek a námětů by měl Ing.
arch. Hnilička v návrhu územního plánu zohlednit a zapracovat. Zastupitelé ve své většině souhlasili s hlavním konceptem navrhovaného územního plánu, který směřuje k soběstačnému městu
rozvíjenému dovnitř a který chrání volnou krajinu
a snaží se omezit nároky na potřebu automobilové
dopravy. Toto je docíleno zejména mícháním jednotlivých funkcí zastavěných ploch. Tato koncepce
vyžaduje důkladné vybalancování míry využití
v jednotlivých lokalitách s přihlédnutím k jejich
jedinečnosti. U jednotlivých regulativů se zastupitelé snažili najít většinový názor na to, zda tyto
regulativy ponechat ve znění, navrženém zpracovatelem, či je případně pozměnit dle došlých připomínek. Jednání bylo poměrně dlouhé a nepodařilo se prodiskutovat všechna témata, proto se
zastupitelé sejdou nad touto problematikou ještě
jednou. Návrh územního plánu, který zohlední
požadavky odsouhlasené většinou zastupitelů
na těchto pracovních zasedáních, bude následně
předložen k veřejnému projednání.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Žlutý alergen zcela obklíčil
Dobřichovice a Karlík
Jak můžeme vidět na fotografii, Dobřichovice
a Karlík se ocitly zcela v obklíčení žlutých polí
řepky olejky. To ale neplatí jen pro naše krásné
údolí. Při příletu ze zahraničí již z letadla můžeme
vidět, jak přilétáme z normálních zemědělských
oblastí Německa do žluté České republiky. Toto
řepkové šílenství je produktem poslední doby.
Největším pěstitelem řepky olejky jsou firmy
Andreje Babiše s podílem trhu více než 50%.
V několika článcích a tuším že vyšly shodou okolností právě v novinách Andreje Babiše jsem se ke
svému údivu dočetl, že řepka vlastně skoro vůbec
není alergen, jak se nám zdá. To mne i vzhledem
k tomu, že alergií právě na řepku trpí řada mých
známých a kamarádů přimělo k malému zamyšlení nad pěstováním řepky.
Proč se vlastně v poslední době u nás tak
razantně zvýšil podíl pěstování řepky?
Řepka je jeden ze základních biomateriálů,
ze kterého se vyrábí biopaliva. EU svým členským státům uložila zajistit 10% podíl biopaliv v dopravě. Platnost tohoto opatření byla stanovena do konce roku 2015. Vzhledem k tomu,
že ekologický přínos biopaliv je velmi malý, tak
v současné době EU od podpory těchto biopaliv ustupuje a omezuje podíl biopaliv v dopravě
z původních 10% na 5%. V rozporu s tímto
trendem ale Andrej Babiš připravil zákon, kterým
si jako Češi sami nakážeme držet původní 10%
Titulní strana – foto Hynek Moravec
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Kam až oko dohlédne, všude je řepka
podíl biopaliv až do roku 2020. Co to pro nás
bude znamenat? No samozřejmě další zvyšování
pěstování řepky kolem našich obcí a měst. A to
v situaci kdy Babišův Agrofert ovládá přes 50%
trhu s řepkou. A navíc biopaliva jsou ministerstvem financí finančně zvýhodňována tedy dotována z našich peněz.
V současnosti se na vysokoprocentní biopaliva neplatí téměř žádná spotřební daň, případně
lze zažádat o její vratku až do výše 100 procent.
Dostáváme se tedy do situace, kdy je vicepremiérem člověk, který ovládá více jak polovinu
trhu s komoditou, na kterou sám určuje výši spotřební daně.
Zájem ministra financí je vybrat co nejvíce
daní, zájmem majitele Agrofertu je co nejnižší

spotřební daň. Bohužel u nás v Čechách oba
zájmy zastává stejná osoba.
V současné době Andrej Babiš předkládá
zákon, který daleko více zpřísňuje povinnost přimíchávat biosložku do nafty a benzínu. To má
samozřejmě výsledný efekt ten, že se razantně se
zvýší spotřeba biopaliv a tím pádem zisky Agrofertu z pěstování řepky.
A pro nás běžné občany to bude znamenat
další nárůst pěstování řepky v Čechách a také
další zdražení nafty a benzínu. Kromě těchto ekonomických důsledků tu je samozřejmě již zmiňovaná alergie na obrovské lány plné řepky a již
úplná drobnost, že si budeme muset mýt v tomto
období jednou za tři dny svá auta.
Michael Pánek, místostarosta za ODS
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Výsledky z diskusí nad
rozpracovaným územním
plánem s občany
Na diskuse 21. a 22. března 2015 do Fürstova sálu
přišlo dohromady kolem 150 občanů. Program
každé diskuse probíhal stejně – úvod + cca 30
minutová prezentace – co je to územní plán,
regulativy, jak se v územním plánu zorientujeme, kde jednotlivé informace najdeme, co
znamenají jednotlivé pojmy apod. Po prezentaci začala diskuse s přítomnými občany, hledali
jsme hodnoty a problémy konkrétních území
a následně každý vybral tři pro něj nejpodstatnější ze seznamů.
1. DISKUSE – LOKALITA DĚDINA
(13,00 21. 3. 2015)
Přišlo 25 lidí, z toho cca 17 obyvatel lokality.
Diskutovali jsme o jednotlivých regulativech
v území, kritizovaná byla hlavně navržená OU –
obchodní ulice, která je navržena i podél Pražské
ulice. Občané diskutovali o obchvatu obce, kde
dospěli k názoru, že obchvat má určitě smysl, ale
byli by rádi, kdyby byl dál od obce směrem ke
Karlíku. Řešila se i navržená pěší stezka směrem
do Karlíka podél Karlického potoka, a problémy
s průjezdem lokalitou, jak ulicí Pražskou, Mánesovou, ale i Raisovou, kde projíždí autobus. Občané
vyhodnotili jako nejpodstatnější hodnoty území:
1./2. Klidné bydlení, 1./2. Obchvat ano, ale v jiné
trase, 3. Blízkost parku a školy. Jako tři nejpalčivější problémy – 1. Trasa obchvatu hned za
zástavbou, 2. dopravní ranní kolaps (Pražská, ale
i Mánesova, Raisova), 3. Problém s cestou u průmyslu kamene. Výsledky dotazníků najdete na
www. obcane-dobrichovic.cz.
2. DISKUSE – LOKALITA SÍDLIŠTĚ
(16,00 21. 3. 2015)
Přišlo 10 lidí, z toho 3 obyvatelé lokality (nejnižší
účast na diskusích celkem). Diskutovali jsme
o jednotlivých regulativech v území – hlavně
o obsáhlém přípustném využití území, o pěším
průchodu statkem, výšce a možným úpravám
hrází, o dosud nezastavěných plochách na sídlišti a jaké jsou tam tendence. Řešila se otázka
diagnostického ústavu a hlavně dosud volné
plochy, která ústavu přiléhá. Z diskuse vyplynulo,
že by občané byli rádi, kdyby volné plochy, které
na sídlišti jsou, také volné zůstaly a nezastavovaly se stavbami. Občané vyhodnotili jako nejpodstatnější hodnotu území dostupnost služeb
a nejpalčivější problém vidí v příliš širokém
možném využití regulativu obchodní ulice.
Ačkoli nám dotazník vyplnili pouze 4 obyvatelé
lokality, výsledky najdete na www. obcane-dobrichovic.cz.
3. DISKUSE – LOKALITA CENTRUM
(11,00 22. 3. 2015)
Přišlo cca 45 obyvatel, z toho 40 obyvatel lokality. Diskutovali jsme o jednotlivých regulativech
v území, občané řešili hlavně ulici Pražskou a její
problémy – velká frekventovanost, nefunkční
odtoky dešťové vody apod. Problémy byly velice
podobné i v ulici Palackého. Kritizovaná byla
opět obchodní ulice, která je navržena podél
Pražské ulice a prochází celou obcí. Občanům

UPOZORNĚNÍ

Město Dobřichovice upozorňuje na daňovou povinnost platby místních poplatků
za komunální odpad a ze psů.

SPLATNOST POPLATKŮ: 30. červen 2015
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD hradí:
	občané s trvalým pobytem v Dobřichovicích
	občané se zrušeným trvalým pobytem, tedy s úřední adresou: Vítova 61, Dobřichovice
	majitelé rekreačních objektů v Dobřichovicích
	majitelé domů nebo bytů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu
	cizinci, kteří mají na území města povolený trvalý nebo přechodný pobyt po dobu
delší než 90 dnů, nebo pobývající na území ČR přechodně na dobu delší 3 měsíců,
osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana cizinců

•
•
•
•
•

Sazba poplatku: 600 Kč (za osobu či nemovitost a rok)
Osvobozeni: Poplatníci, kteří platí za odpad v jiné obci, nebo pokud se zdržují déle než
9 měsíců v roce v zahraničí nebo jsou dlouhodobě hospitalizováni. Pokud se jedná o
rodinu se 4 a více dětmi, osvobozuje se 4. a každé další dítě v rodině. Osvobození je
možné až po doložení uvedených skutečností.
POPLATEK ZE PSŮ hradí:
Držitel psa, tj. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo právnická
osoba, která má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Změny v držení psů je třeba ohlásit do 15 dnů.
Sazba poplatku za psa: 100 Kč za psa v domě, 200 Kč za psa v bytě, částky za každého
dalšího psa lze vyhledat na webových stránkách města nebo zjistit osobně či telefonicky.
Osvobozeni od poplatku jsou osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P.
PLATBY:
Platby jsou možné hotově na pokladně úřadu, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (odpady),1341 (psi)
SS: uveďte č.domu (číslo chaty se uvádí s předponou 200)
Místní poplatek je forma daně. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích a podrobnosti o platbách všech poplatků naleznete na www.dobrichovice.cz .

chybí zaměření cyklostezek a pěších komunikací
v místní úrovni. Jako tři hlavní hodnoty občané
zvolili: 1. Bydlení v zahradách, 2. Původní venkovská zástavba, 3. Krajinný charakter obce. Mezi
tři nejpalčivější problémy zařadili – 1. Vysoká
doprava, 2. Nefunkční dešťová kanalizace, 3.
Chybějící pěší propojení z centra do Lomené.
Výsledky dotazníků najdete na www. obcanedobrichovic.cz.
4. DISKUSE – LOKALITA LUH
(14,00 22.3.2015)
Přišlo cca 15 lidí, z toho 9 obyvatel lokality. Diskutovali jsme o jednotlivých regulativech v území,
kde byly nejdiskutovanější regulativy bydlení B8
(velikost parcel min. 800m2) a B4 (velikost parcel
min. 400m2). Občané řešili rozpor návrhu a optimalizace trati a problémy s povodněmi. Jako tři
hlavní hodnoty byly zvolené: 1. Rekreační a přírodní prostředí, 2./3. Blízkost nádraží, 2./3. Procházky kolem řeky. Mezi tři nejpalčivější problémy
zařadili – 1. Nedostatečný odvod dešťových vod,
2. Záplavové území (zóna 4), 3. Probublávající
hráze – nevyhovující potřebám pro bránění vody
(prostupnost hrází). Výsledky dotazníků najdete
na www. obcane-dobrichovic.cz.

5. DISKUSE – LOKALITA BRUNŠOV
(17,00 22. 3. 2015)
Přišlo cca 30 lidí, z toho cca 27 obyvatel lokality. Diskutovali jsme o jednotlivých regulativech
v území, hlavně zaskočila plocha B2, kde nebyla
stanovena minimální velikost parcel. Občané
řešili i plochu S, tedy plochu kde je stávající kemp,
který má navržené velmi široké možné využití,
ačkoli se plocha nachází v aktivní zóně řeky. Řešili
jsme dopravu na Brunšově a pěší docházku –
průchody, které jsou velmi ceněné. Jako tři nejzásadnější hodnoty území občané vidí: 1. klidné
bydlení + blízkost vlaku, 2. Unikátní charakter
zástavby, 3. Bydlení ve velkých zahradách. Jako
tři nejpalčivější problémy – 1. Odvodnění strání
nad Brunšovem + řešení dešťového odvodnění
zástavby, 2. Nebezpečí přílišné deregulace, 3.
doprava. Výsledky dotazníků najdete na www.
obcane-dobrichovic.cz.
Všem občanům děkujeme, že přišli, doufáme,
že se dověděli přínosné informace, my určitě
ano! Myslíme, si, že se diskuse s občany osvědčily
a budeme v nich rádi pokračovat v budoucnu.
Martina Tunková, FOD
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70 let od konce 2. světové války 1945–2015
Válka a její konec v Dobřichovicích

Protektorátní a německá vlajka na budově obecního úřadu.

Dobřichovice byly po celou dobu své existence ryze českou obcí. Obyvatelstvo
mluvilo vždy česky jako svoji rodnou řečí. Všechny písemnosti, a to i hluboko
v 19. století, byly psány vždy jen česky, např. i dekret z roku 1872, kterým
císař a král (tehdy c. k.) František Josef I. „ráčil nejmilostivěji Dobřichovice na
městys povýšiti“ včetně dopisu smíchovského hejtmana, je psán česky. Nebyly
tady žádné národnostní třenice, jak to bývalo zejména od poloviny 30. let
v národnostně smíšených oblastech Čech a Moravy.
Situace se začíná měnit na podzim roku 1938, kdy do Dobřichovic přichází řada uprchlíků z oblastí, které na základě Mnichovské dohody připadly k Německu. České obyvatelstvo tehdy hromadně opouštělo své domovy
v Sudetech a stěhovalo se do vnitrozemí. Do Dobřichovic přichází tehdy
několik desítek rodin. Jsou to jednak příbuzní a známí místních obyvatel, ale
i cizí lidé, kteří u nás hledali útočiště a novou existenci. Mezi nimi bylo asi 15
židovských rodin, které zde ale dlouho nepobyly, protože i u nás je dostihly
rasové zákony, transporty do koncentračních táborů a ve většině případů
fysická likvidace. O osudech dobřichovických Židů byl publikován v roce
2007 článek v letním Kukátku. Řada nově příchozích byla zaměstnána státem
při veřejných pracích, např. v Dobřichovicích se v roce 1939 začala betonovat silnice od sokolovny pod Vráž (staří pamětníci jí dodnes říkají „betonka“,
i když má již mnoho let živičný povrch) a dále část Všenorské silnice.
Celé období 2. světové války bylo obtížné i pro Dobřichovice. Hned po
okupaci v roce 1939 byla škola obsazena německým vojskem. Škola i sokolovna, ale i Dětský domov na Pražské ulici, nebo Pensionát (dnešní domov
důchodců v Krajníkově ul.) byly během války několikrát obsazeny vojskem
nebo německými dětmi, pak se učilo se v náhradních prostorách, pomůcky
a sbírky byly uskladněny v soukromých domech po půdách. Některé domy
byly přiděleny německým rodinám, většinou z vybombardovaných německých měst.
Jako každá válka předtím, i tato válka znamenala útlak, nouzi, nedostatek potravin a oblečení a všeho dalšího a utlačování všeho českého a národního. V roce 1941 byl zakázán Sokol a jeho majetek byl zabaven. Byli odváděni
koně pro potřeby německé armády a z kostelů odváženy (rekvírovány) zvony
jako surovina pro zbrojní výrobu. Nápisy na budovách, na obchodech, na
nádraží i názvy ulic musely být jak v češtině, tak i v němčině, na budovách se
musely vyvěšovat německé prapory s hákovým křížem. Vyučování ve školách
se muselo dít podle nových osnov v duchu nacistické ideologie, ve třídách
musel viset obraz Adolfa Hitlera. Ze školní knihovny jsou vyřazeny spisy T. G.
Masaryka, Karla Čapka a dalších vlastenců. Zahájila se povinná výuka německého jazyka. Okupanti uvalili nucenou správu na křižovnický velkostatek.
Mladí lidé byli posíláni na nucené práce do Německa (tzv. totální nasazení).
Lidé shání základní potraviny, doma si melou mouku, pěstují drůbež, je velká
nouze o cigarety, téměř se nedá sehnat benzin, auta se předělávají na tzv. dřevoplyn. Potraviny, ošacení, boty jsou pouze na příděl, tzv. „na lístky“. Samozřejmě, že kvetl černý trh. Přídělový systém trvá i po válce až do roku 1953.
Lidé se ale chtěli i za obtížných poměrů bavit. V obci je aktivních několik
amatérských divadelních souborů. Je to především „Malá scéna“ a divadelní

4

soubor místních hasičů. Kino v restauraci Stará pošta hraje dál, ale plakáty
musí být německo – české.
Občané židovského původu byli posíláni do koncentračních táborů,
odkud se nevrátil nikdo z dobřichovických Židů (byla to rodina Freschlova
z domu čp. 13, rodina Guthova z čp. 17 v Palackého ulici, nebo rodiny Krausova a Urbachova z čp. 23 také v Palackého ulici). Ale i ostatní občané trpěli.
V roce 1941 byl zatčen a následně v Mauthausenu popraven člen odbojové skupiny Bohumil Velc, v roce 1944 byl zatčen a popraven za přechovávání zbraní majitel autodílny Václav Tůma. Zatčeni a odsouzeni byli rolník
Ant. Rozsypal (z čp. 38), který zahynul při pochodu smrti, hodinář František Petrák, mlynář Karel Havlík, Josef Klíma (otec novináře Josefa Klímy),
správce velkostatku Handshuh, nadlesní Václav Jakeš, František Cvalín, sokolník Vanžura a náměstek starosty Alois Procházka, většinou za poslech západního rozhlasu, za ironické poznámky o německé armádě, nebo za obchod
s potravinami. Manželé Voříškovi byli internováni v koncentračním táboře.
Několik dobřichovických občanů se aktivně zapojilo do odboje. Kromě již
zmíněných V. Tůmy, B. Velce a dalších to byl hajný V. Pokorný, Marie Vítková–
Rážová, která se podílela na destrukci železničního mostu v Mokropsích nebo
Josef Smrt a Josef Jíra, kteří ukořistili z vojenského transportu na dobřichovickém nádraží větší počet zbraní. Po válce se do Dobřichovic přistěhovalo
několik rodin, jejichž členové aktivně bojovali proti okupantům. Byli to např.
manželé Dardovi, ing. Robert Tyleček, D. Silber, rodina Šestákova, K. Bally,
rodina Vendlova, R. Veverka, Vilém Žváček nebo František Vokroj.
Někteří naši občané odešli do zahraničí, aby bojovali proti okupantům. Byl to zejména Antonín Voříšek, což byl bratr Lídy Gemperlové, který
odešel přes Slovensko a Maďarsko a dostal se až do Sýrie, kde vstoupil do čs.
zahraniční armády. V Anglii prodělal parašutistický výcvik, ale nakonec se
stal tankistou. Bojoval v Normandii, zúčastnil se bojů o Dunkerque. Vrátil
se po válce do vlasti, ale jako západní voják byl persekvován. Dalším naším
spoluobčanem, který bojoval v zahraničí, byl prof. MUDr. Karel Lewit, který
byl také členem čs. zahraniční armády a účastnil se bojů na západní frontě
v čs. obrněné brigádě.
Naopak několikdobřichovických občanů se „dalo k Němcům“, požádali o říšsko-německé občanství a oficiálně se z nich stali němečtí občané.
Po válce skončili různě, někteří byli odsunuti do Německa, jiní byli odsouzeni do vězení, další se odstěhovali z Dobřichovic. Jedna starší rodina u nás
žila až do poloviny 50. let. Konfiskované domy byly přiděleny bojovníkům
proti nacismu. Ve Fügnerově ulici bydlel a ordinoval MUDr. Hugo Dvořák,
který se dal k Němcům, změnit si jméno na Förster. Po internaci ve škole oba
s manželkou požili jed a zemřeli vlastní rukou. Podle pamětníků to ale byl
dobrý lékař a částečně i dobrý člověk, který pomáhal místním lidem vyhnout
se práci v Německu.
Kromě událostí zde zmíněných, byl v Dobřichovicích během války relativní klid. Fronty byly daleko, nálety spojenců na průmyslové cíle zde nehrozily. Jak se blížil konec války, bylo stále jasnější, že Němci budou poraženi a lidé
se na novou dobu po válce začali připravovat. Od konce dubna 1945, kdy byl
již Rudou armádou dobyt Berlín a Hitler spáchal 30. dubna sebevraždu, bylo
jasné, že válka skončí během několika dnů či týdnů. Čechy a Morava zůstávaly ale stále v panství Němců a byla zde dislokována velká německá armáda
maršála Schörnera s velitelstvím ve východních Čechách, několik skupin
zbraní SS (Milovice, Litoměřice, Benešovsko). I těm bylo jasné, jak válka
skončí a jejich hlavní snahou bylo dostat se daleko od Rudé armády a nechat
se zajmout Američany a Brity. Začali se tedy stahovat západním nebo jižním
směrem, ale kdo se jim postavil na odpor, nebo jejich útěku na západ bránil,
toho nemilosrdně smetli. Údolí Berounky nebylo pro jejich útěk tou nejlepší
trasou, navíc začátkem května byl zbudován v zatáčkách silnice na Vráž zátaras
ze stromů a mostek přes rokli byl podminován. Hlavní nápor ustupujících resp.
prchajících Němců šel tedy jinudy, ale menší část postupovala i našimi obcemi.
Strategickým místem byla ale železniční trať Beroun – Praha. V brdských
lesích se skrývali partyzáni, kteří se stále více osmělovali a scházeli do údolí
a železnice byla jejich obvyklým cílem. Dalším faktorem bylo spojenecké letectvo, které ke konci války již zcela ovládalo vzdušný prostor. Nízkoletící letadla
(byla nazývána „hloubkaři“, nebo „kotláři“) objevila někde jedoucí vlak, nad
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Vyzvednutí sokolských praporů z domu řezníka Straky. V pozadí je restaurace Stará pošta.

Zajatí příslušníci SS jsou ováděni do sokolovny.

Zastřelení příslušníci SS v sokolovně.

Tanky Rudé armády v květnu 1945 pod zámkem.

ním několikrát zakroužila, strojvůdce vlak zastavil, posádka vlaku i cestující
z vlaku utekli a letadlo rozstřílelo kotel lokomotivy, která byla již dále nepoužitelná. To se stalo několikrát i na naší trati Beroun – Praha. Ve stanici Dobřichovice stál od 8. dubna maďarský vojenský transportní vlak, plně naložený tanky,
děly a municí. Dne 19. dubna 1945 se zde odehrál velký útok anglických stíhaček a lehkých bombardérů. Bylo svrženo asi 20 trhavých bomb, nádraží však

zůstalo nepoškozeno. Také se množily útoky partyzánů, např. dne 22. dubna
1945 najel vlak v prostoru Letů pod Lesem na dynamitovou nálož, lokomotiva
a tři vozy vykolejily, kolejnice byly zničeny. Další velký útok, tentokrát amerických letadel na maďarský vojenský transport, byl 26. dubna 1945 a zasažen byl
mj. i vagón s municí, která vybuchovala celou noc až do příštího rána. Nálety
i útoky stíhaček představovaly velké riziko pro obyvatele Brunšova. Provoz na
trati byl zastaven, což byl i účel těchto náletů. Dne 29. dubna byl výbuchem
poškozen železniční most v Mokropsech a tím byla veškerá doprava na naší
trati přerušena až do konce války a obnovena byla až 11. května 1945.
Po zahájení povstání v Praze dne 5. května 1945 se i zaměstnanci dobřichovické železniční stanice ozbrojili dříve získanými zbraněmi, vyvěsili na
budovu československé vlajky a odzbrojili německé hlídky.
Ve dnech 6. a 7. května prošlo po silnici směrem na Prahu asi 2000 Vlasovců, kteří šli pomáhat povstalé Praze a bojovali i v Radotíně. Opačným
směrem pak 8. a 9. května prchaly na západ jednotky SS. Dobřichovicemi
projelo, jak se odhaduje, asi 20.000 německých vojáků i s těžkou technikou.
Lidé byli zalezlí doma, zvláště ti, kteří bydleli u Pražské ulice.
Prudké boje probíhaly v Radotíně. Sousední Zbraslav byla obsazena jednotkami SS, které se pokoušely obsadit i Radotín. Mnoho radotínských domů
bylo poškozeno střelbou, občané stavěli po vzoru Prahy barikády. Němci zde
zastřelili několik rukojmí.
Sovětská armáda projela Dobřichovicemi 9. května 1945, aby se o den
později na starém hřišti u řeky utábořila pěchota s tanky. Vojáci byli ubytování ve škole a v sokolovně, důstojníky vzali místní občané do svých domů.
Pobyli tu ale jen krátce a již 18. května obec opustili.
Pohnuté události, které jsou popsány v kronice železniční stanice, proběhly
u dobřichovického nádraží dne 10. května 1945. Dopoledne byli v kráteru od
pumy vedle tesařské ohrady firmy Čečelín, tedy mezi kolejištěm a bývalou
silnicí do Všenor, která je nyní bez provozu a slepá, pohřbeni čtyři příslušníci
zbraní SS a jedna německá žena, která byla oblečena v SS stejnokroji a střílela z kulometu po našich lidech. Těchto pět lidí bylo zastřeleno partyzány ve
zdejší sokolovně. Odpoledne, asi o půl páté, přivedli partyzáni na nádraží 21
esesáků a postříleli je u kráteru od pumy u čtvrté koleje. Vše se dělo bez soudu.
Poprava se konala ve skupinách po čtyřech mužích. Při odvádění ze sokolovny
k nádraží se část těchto SSmanů pokusila o útěk a rozprchla se po ulicích. Bylo
to celkem sedm mužů, z nichž šest bylo postříleno na ulici a jeden v řece, kam
skočil. Jeho mrtvola byla nalezena o dva dny později a rovněž byl pohřben
v kráteru vedle ohrady firmy Čečelín, ve kterém je celkem pohřbeno 33 lidí.
Tento hrob není označen a o jeho přesné poloze se vedou spory.
Na sklonku okupace se v obci ustavil revoluční národní výbor, který
několik týdnů pracoval v ilegalitě a po osvobození převzal správu obce.
Jeho předsedou byl místní učitel Miroslav Novák, místopředsedou železničář Josef Smrt a dalšími členy dr. Karel Rakovič, učitel Josef Štěpán, zednický mistr Josef Strejček, kovář Josef Jíra a drogista Jaroslav Macháček. Velitelem akcí proti okupantům byl mjr. Jan Kodýtek, po něm plk. Dvořák a Josef
Boubín. V červnu 1945 se ustavil dohodou čtyř hlavních politických stran
místní národní výbor, jehož prvním předsedou se stal ředitel Dívčí výchovny
Bohumil Stehlík za Stranu sociálně demokratickou.
Ve svobodné republice se brzy obnovil normální společenský život. Byl
obnoven Sokol, byl založen Junák, obnovila se činnost Dělnické tělocvičné
jednoty, Dělnické besedy. Byly založeny i organizace nové, např. SČM (Svaz
české mládeže), nebo Svaz českých zemědělců. Byla založena obec Baráčníků.
Koncem května 1945 byl veřejnosti zpřístupněn park, který byl do té doby
ohrazen, a užívali ho pouze členové Řádu křižovníků.
V srpnu 1945 se před řeznictvím Františka Straky v čp. 9 na Pražské ulici
konalo předání sokolských praporů, které byly celou válku ukryty v tomto
domě. Také v srpnu 1945 se konaly dožínky s velkým průvodem alegorických
vozů od nádraží až na sokolovnu, kde byla pak velká veselice.
V květnu 1946 se konaly ve školní budově první svobodné volby do Národního shromáždění. Vyhráli, stejně jako v celé republice, komunisté, ale v Dobřichovicích získali „jen“ 31%, sociální demokraté získali 25,6%, národní socialisté 23,6% a lidovci 19,8%. Po volbách byl reorganizován i MNV, jehož předsedou se stal Jaroslav Calda.
Události konce 2. světové války byly v Dobřichovicích dramatické,
z pohledu kronikáře ale nedokonale dokumentované a zachycené. Obecní
kronika tyto události nepopisuje, protože v letech 1932 – 1955 nebyla vůbec
vedena. Důležitým pramenem jsou kroniky sousedních obcí, Všenor, Černošic a Řevnic, dále již zmíněná kronika dobřichovické železniční stanice.
Domnívám se, že by si tyto události v celém Dolním Poberounčí zasloužily
historiografický výzkum a publikaci.
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Domácí zpravodajství
Silnice v Hlásné Třebani
je uzavřena
V Hlásné Třebani pokračuje stavba kanalizace,
která se dotkne i části silnice č. 116. Hlásnou
Třebani tedy až do srpna t. r. neprojedete, pokud
chcete pokračovat směrem na Karlštejn. Je nutné
použít objížďku přes Mořinu a dolů k České
hospodě.
vk

Pozvání na Vítání občánků
narozených v roce 2014
V pátek 12. června 2015 se bude na zámku konat
již poosmé obnovená slavnost pro rodiče nově
narozených dětí. Tato se bude týkat dětí, narozených během roku 2014.
Tentokrát nám ve městě přibylo jen 35
miminek, což je oproti loňsku se 48 kousky znatelný pokles. Zatím se projevuje pravidelné kolísání mezi plodnějšími lichými roky a slabšími
roky sudými, což tento rok potvrzuje. Už podruhé
za sebou se ale vyrovnal předtím dlouhotrvající
nepoměr počtu chlapečků a holčiček, který se po
celou dobu obnovených vítání občánků držel na
poměru 3:2. Letos tedy máme 18 chlapců a 17
děvčat. Jako tradičně se nejsnaživější ulicí stala
ulice Za Parkem se 6 miminky a tam jsou letos
i jediná dvojčata – holčičky.
Další zajímavostí je výrazný rozdíl mezi
počtem jarních a podzimních dětí – za první
polovinu roku se narodilo 24 miminek, v druhém
půlroce jen 11. Rodí se tedy více na jaře, stejně
jako v přírodě, u nás konkrétně v březnu (6 dětí)
a v květnu (5 dětí). Podle měsíčních znamení jsou
nejvíce zastoupeni Blíženci (9 dětí). Výběr křestních jmen byl opět velmi různorodý, opakuje
se pouze jméno Šimon, ale jinak je to pestrá
paleta jak starých a tradičních českých jmen, tak
i českých jmen novějších, svěžích či méně používaných.
Letos poprvé podle rozhodnutí úřadu pro
ochranu osobních dat nesmíme oslovovat rodiče
narozených dětí, ale zveřejníme výzvu, aby se
v případě zájmu přihlásili. Proto prosíme rodiče či
prarodiče, aby souhlas městskému úřadu vyslovili, formulář je rovněž ke stažení na webových
stránkách města. Připraven je obvyklý program
s hudební a taneční produkcí, pamětními listy pro
děti a květinami pro maminky.
Pavel Kyzlík, Jana Maxová

Hospodaření města v roce
2014
Na konci února zastupitelstvo projednalo a schválilo přehled hospodaření města v minulém roce.
Přehled hospodaření najdete v tabulce.
K tomu komentář z podkladů pro jednání.
Největším výdajem Dobřichovic v roce 2014
byla bezesporu přístavba nové školní budovy.
Na tu byla využita 15 mil. Kč dotace z minister-
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stva financí, příspěvky okolních obcí a výnosy
z prodeje několika pozemků. Financování ještě
ale není ukončeno.
Hned v 1. řádku tabulky nalezneme veškeré
daňové příjmy města, tj. podíl na státem vybíraném DPH, na dani z příjmu právnických i fyzických osob, dále daň z nemovitosti (celý její výnos
je převeden obci, kde se nemovitosti nachází),
dále je zde i poplatek, který občané platí za
odpad, dále některé dotace, příspěvek, který
obce dostávají na státní správu, dále jsou zde
poplatky, které platí občané okolních obcí za připojení na kanalizaci (tyto poplatky jsou na zvláštním účtu a budou použity pouze pro rozšíření
čistírny). Dále zde najdeme i příspěvky Letů (4,0
mil. Kč) a Karlíka (1,5 mil. Kč) na stavbu nové školy
a další menší poplatky.
V lesním hospodářství, které vždy při jednání
zastupitelstva vyvolá bohatou diskusi, jsou vyšší
příjmy i výdaje dané vyšší těžbou a naopak
větším zalesňováním.
Nižší příjem u položky 3635 je dán tím, že
dosud nebyl realizován prodej tří pozemků
u lesáckých bytovek, který ale dále pokračuje.
Město každý rok investuje do zlepšování
stavu i vzhledu svých místních komunikací.
V loňském roce to byla další část ulice 5. Května,
části Jugoslávské, ulice Všenorská, U Rokle,
Randova (která byla i rozšířena), dále byly opraveny či nově zřízeny chodníky v Tyršově ulici,
v ul. U Rokle, v části Všenorské a v části ul. 5.
května.
Vyšší čerpání u kanalizace bylo dáno tím, že
musela být opravena kanalizace v ul. Nad Jezem
u hranice s Lety.
Další velkou akcí loňského roku byla nástavba
na budově mateřské školy. Nižší čerpání je proto,
že do konce roku nebyla stavba ještě dokončena
a předána k užívání.
Město významným způsobem podporuje
kulturní akce. Patří k nim vinařské slavnosti, noc
kostelů, vítání občánků, středověké slavnosti,
výstavy, koncerty, divadelní představení, besedy,
které se konají jednak v zámku a jednak v sále
MUDr. Fürsta.
V další položce najdete výdaje za veřejné
osvětlení, které zahrnují elektrický proud, opravy
i výměnu osvětlení v celých ulicích.
V položce komunální služby je zahrnut provoz
technických služeb. Vyšší čerpání je dáno nákupem
zametacího vozu, na který jsme ale dostali dotaci,
která je v položce 0 v 1. řádku tabulky.
Svoz a likvidace odpadu stály město přes
3 mil. Kč. Značná část, ale ne vše!!, je kryta poplatkem vybíraným od občanů, který je opět zahrnut
do položky 0 v 1. řádku tabulky.
Městská policie nás stojí 1 mil. Kč ročně. Jistě
víte, že naše město pokrývá těmito službami
Městská policie Černošice, se kterou má město
smlouvu.
Položka 6171 jsou výdaje na provoz městského úřadu. Jsou proti rozpočtu vyšší, protože
bylo nutno neplánovaně zakoupit nový software
ve výši 600 tis. Kč. Dotace na státní správu a další
podobné příjmy jsou obsaženy v položce 0 v 1.
řádku tabulky.

Položka „Převody vlastním fondům“ je účetní
operace, které kromě účetních málokdo rozumí
a je ve stejné výši kompenzována v položce 0 v 1.
řádku tabulky (tak to cítí autor těchto řádků).
Podle výkazu pro jednání zastupitelstva vk

O čem jednala rada města
Rada se za dobu od poslední uzávěrky sešla
celkem dvakrát (14. a 28. dubna) a jednala
o následujících záležitostech:
Rada jednala s vedením základní školy a s
členy školské rady. Ředitel ZŠ Mgr. Bohuslav Stejskal seznámil radu s koncepcí školy, s hodnocením školní inspekce a ohlasy rodičů na vzdělávací
systém školy.
Členky Školské rady diskutovaly možnosti
i metody zjišťování úspěšnosti učitelů a strategických bodů v rozvíjení motivačních programů. Ředitel ZŠ seznámil přítomné s anketami mezi rodiči, průzkumy mezi žáky, pohovory s učiteli i se systémem motivačního bodování a stanovování ročních cílů s následnou
evaluací. Práci s učiteli označil za prioritní bod
celkové strategie řízení školy. Standardní součástí práce pedagogů je i jejich další vzdělávání
formou školení externími odbornými lektory
přímo na škole.
Byly diskutovány možnosti dalšího financování s pomocí krajských a dalších grantů na
podporu vzdělávání, i hospodaření s prostředky,
které si škola zajišťuje sama (například každoročně hradí ZŠ nad rámec státních příspěvků přes
půl milionu korun na asistenty, psychologa ap.).
Škola se snaží udržet asistenty pro práci s hendikepovanými dětmi, protože má zájem pokračovat
v inkluzivních programech.
Ředitel popsal problémy se školní jídelnou,
jejíž kuchyňské i stravovací kapacity je nutné
navýšit. Zejména je potřeba připravit architektonický návrh prostorového řešení, které by
odpovídalo požadavkům podle přibývajících
žáků, ale také potenciální možnosti nabízet dvě
různá jídla.
Místostarosta Pánek požádal o shrnutí požadavků na pomoc města. Ing. Bezděk doporučil
zejména pomoc s penězi na mentoring, s jednorázovou investicí do přestavby jídelny, s dořešením dopravního značení přechodu a stáním pro
služební vůz (u starého vchodu).
Místostarosta Růžek konstatoval, že na
základě současných relevantních informací, rozhovorů a písemných materiálů má pozitivní
dojem. Z hlediska celkového vývoje školy došlo
k významnému pokroku. Učitelský sbor je erudovaný a vztahy učitelů, žáků a rodičů jsou dobré.
Škola má dostatek prostorů a sportoviště jsou
v dochozí vzdálenosti.
Čenka školské rady Milerová doplnila, že má
zkušenost, že děti ze základní školy ani nechtějí
odcházet na víceletá gymnázia, protože jsou
spolu s rodiči spokojené s úrovní výuky.
Rada byla informována o žádosti na zapsání
změny údajů Základní školy Dobřichovice v rejstříku škol a školních zařízení.
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Hospodaření města Dobřichovice v roce 2014
Příjmy

0
1039

Lesní hospodářství

2212

Silnice

2219

Pozemní komunikace

2221

Veřejná doprava

2310

Pitná voda

2321

Odpadní vody

3111

Mateřská škola

3113

Základní škola

3231

Základní umělecká škola

3314

Městská knihovna

3319

Ost.záležitosti kultury

3329

Ochrana památek

3349

Informační list

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní kulturní akce

3419

Tělovýchovná činnost

3421

Volný čas dětí a mládeže

3429

Zájmová činnost a rekreace

3612

Výdaje

Rozpočet

Skutečnost

%

Rozpočet

72 800 000,00

76 112 719,09

104,55

150 000,00

455 159,00

303,44

Skutečnost

%

120 000,00

402 780,00

335,65

18 200 000,00

8 882 323,51

48,80

3 600 000,00

2 959 520,31

82,21

400 000,00

299 068,19

74,77

111 620,00
1 500 000,00

1 248 202,00

83,21

39 153,00
140 000,00

140 000,00

100,00

30 000,00

30 674,00

102,25

300 000,00

1 044 000,67

348,00

16 600 000,00

2 638 377,70

15,89

42 100 000,00

42 009 108,43

99,78

4 982,00
500 000,00

532 549,85

106,51

800 000,00

786 599,00

98,32

693 291,80
200 000,00

114 352,00

57,18

300 000,00

330 347,63

110,12

70 000,00

97 510,00

139,30

700 000,00

1 048 972,66

149,85

1 000 000,00

1 180 632,00

118,06

1 800 000,00

2 632 428,36

146,25

175 000,00
100 000,00

74 138,00

74,14

100 000,00

117 020,00

117,02

160 000,00

121 978,00

76,24

Bytové hospodářství

1 200 000,00

1 290 321,50

107,53

300 000,00

375 794,69

125,26

3613

Nebytové hospodářství

1 000 000,00

958 345,50

95,83

400 000,00

788 441,17

197,11

3631

Veřejné osvětlení

3 500 000,00

2 904 784,86

82,99

3632

Pohřebnictví

3633

Inženýrské sítě

3635

Územní plánování

18 000 000,00

3639

Komunální služby

10 000,00

3722

Komunální odpad

10 000,00

3745

Veřejná zeleň

4319

Sociální poradenství

4351

Asistenční a pečovatelská služba

5212

Ochrana obyvatelstva

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

Dobrovolní hasiči

6112

Zastupitelstvo

6115

Volby do zastupitelstev

47 492,00

6117

Volby do evropského parlamentu

47 600,00

6171

Činnost místní správy

6310

Úvěrové operace

6330

Převody vlastním fondům

6409

Ostatní činnosti

37 081,00

7 254 980,37

10 100,00

145 054,00

29,01

40,31

1 500 000,00

1 603 713,00

106,91

0,00

2 000 000,00

3 700 284,92

185,01

101,00

3 000 000,00

3 159 211,74

105,31

1 700 000,00

1 784 116,27

104,95

100 000,00

102 981,00

102,98

90 000,00

105 386,00

117,10

1 500 000,00

1 250 000,00

83,33

400 000,00

425 891,81

106,47

1 000 000,00

1 340 680,00

134,07

100 000,00

100 000,00

63 591,75

63,59

6 800 000,00

8 021 523,32

117,96

50 000,00

21 615,72

43,23

150 000,00

122 632,70

81,76

15 711 452,59

Zůstatky na účtech

7 930 609,28

Financování

9 585 287,08

Celkem

500 000,00

96 360 000,00

106 650 275,18

92,50

2 328 809,00

229 068,00

9,84

111 048 809,00

106 650 275,18

96,04
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Rada zhodnotila dosavadní činnost ředitele Základní školy Dobřichovice a stanovila mu
platový výměr.
Ing. Josef Ježek radu seznámil s možnostmi
prezentace rozpočtu Města Dobřichovice pro
potřeby městského úřadu i zastupitelstva, a to
včetně finančních a technických nároků na jednotlivé varianty. Varianty a jejich možná implementace byly projednány s firmou poskytující software pro MěÚ, přičemž hlavní důraz byl
kladen na uživatelskou přívětivost pro zastupitele.
Mgr. Petr Prchal, pověřený vedením úřadu
Města Dobřichovice, seznámil radu s výsledkem
průzkumu trhu na realitní služby v souvislosti
s prodejem pozemků u ulice K Tenisu. Na šest
poptávek reagovali tři zájemci, z toho dva dodali
své nabídky. Rada projednala jednotlivé nabídky
a jako nejlepší vybrala návrh Moniky Dvořákové
ze společnosti RE/MAX Harmony s omezením
trvání smlouvy na půl roku.
Starosta informoval radu o možnostech
čerpání dotací z programu ROP Středočeského
kraje. Dotace se týkají výhradně komunikací.
Město by mohlo využít dotaci na úpravu ulice
Anglická v úseku od lávky k Pražské. V současnosti se zpracovává dokumentace na stavební
povolení, která v případě neposkytnutí dotace
bude použita v příštím roce pro žádost z jiného
dotačního titulu. Odhad nákladů na stavbu je cca
7 – 7,5 milionů Kč.
Starosta seznámil radu s návrhem zadání
územního plánu Letů. Město Dobřichovice může
z titulu sousední obce podat podněty k úpravám.
Rada návrh podrobně prodiskutovala a doporučila, aby územní plán Letů řešil i vyčlenění plochy
pro novou školu a vymezení plochy pro výstavbu
nové ČOV. Rada upozorňuje na skutečnost, že
Město Dobřichovice dosud nerozhodlo o finální
podobě obchvatu a je nutné počítat s oběma
variantami, a zdůrazňuje, že protipovodňová
opatření v Letech nesmějí mít negativní dopad
na protipovodňový systém v katastru Dobřichovic.
Starosta informoval radu o žádosti sociální
firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. o finanční podporu.
Ve svém stacionáři pečuje o jednoho hendikepovaného dobřichovického občana. Rada schválila poskytnutí daru z rozpočtu Města Dobřichovice společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. ve výši
5 000,- Kč.
Rada probrala se zástupcem občanského
sdružení DOBNET otázky týkající se potenciální
partnerské smlouvy města a občanského sdružení. Předseda rady občanského sdružení Michal
Nešpor přiblížil historii poskytování služeb
Základní škole Dobřichovice a městu. Zdůraznil,
že služby poskytované ZŠ a objektu hotelu Pod
Vinicí jsou nad rámec smlouvy s městem. Konstatoval, že budova MěÚ není nezbytným místem
pro stanoviště anténního systému, ale zdravotní
středisko obsluhuje m. j. MŠ.
Místostarosta Ing. M. Pánek zmínil, že
podobné služby se dnes všude poskytují majitelům objektů, na nichž jsou instalovány antény,
zdarma. Ing. arch. F. Kándl požadoval vyčíslení
reálných nákladů, aby je bylo možné srovnat
s jinými provozovateli. Pan Nešpor upozornil, že
podobné údaje jsou nesrovnatelné vzhledem
k různým velikostem firem i technickému vybavení a zázemí poskytovatelských firem, proto
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doporučuje právě navrhovanou partnerskou
smlouvu.
Starosta připomenul, že rada se detailně věcí
zabývá v souvislosti s žádostí sdružení DOBNET
o novou anténu, zatímco požadavek města na
natáčení průběhu zastupitelstva není prioritou,
kterou by nešlo řešit jinak. Ing. P. Kaplan zdůraznil, že vyčíslená nabídka na natáčení jednání
zastupitelstva a její technické zajištění zdaleka
přesahuje poptávku města, které má zájem na
jednodušším řešení.
Došlo ke vzájemné dohodě, že DOBNET předloží návrh podložený reálnými odhady cen a technických dat (včetně zákresu antény na základní
škole), ze kterých může vyjít případná partnerská
smlouva.
Starosta informoval radu o finanční podpoře,
která byla v minulosti schválena pro zřízení Infocentra města Dobřichovice v prostorách Dobřichovického domku, který provozuje spolek
DODO z. s. Jednalo se o měsíční částku 10 000,- Kč
na provoz s tím, že infocentrum bude fungovat i o
víkendech, aby distribuovalo informační materiály o městě, akcích města, možnostech ubytování, restauracích apod. Paní Bartončíková doplnila, že uvedená částka pokrývá provoz (včetně
poskytování informací do médií, prodeje vstupenek a dalších aktivit), bude-li od dubna do
října (vto) provoz i o víkendech a v zimě pouze
v určených všedních dnech. Infocentrum bude
zařazeno v síti Asociace turistických informačních center. Infocentra podobné kategorie mají
podobnou otevírací dobu běžně. Místostarosta
M. Pánek konstatoval, že celoroční provoz Infocentra i o víkendech by představoval náklady cca
40 – 50 tis. Kč a že navržená nabídka je výhodná,
ale musí respektovat otevírací dobu.
Rada po podrobné diskusi souhlasila s provozem v navržených podmínkách a s následným vyhodnocením koncem roku. Starosta Ing. P.
Hampl navrhl pro zimní provoz na zkoušku zrušit
otevírací dobu v pondělí a úterý a zachovat jeden
víkendový den, požádal představitelky spolku
DODO o prověření této možnosti.
Spolek DODO z.s. předložil žádost o příspěvek na volnočasové aktivity pro děti, mládež
a seniory. Kvalitní nabídka volnočasových aktivit
se osvědčila v minulé sezóně. Představitelky
spolku informovaly radu, že budou žádat o registraci jako školské zařízení – středisko volného
času od září 2015. Návštěvníky a účastníky tvoří
80 % dětí nebo dospělých z Dobřichovic.
Starosta informoval radu o žádosti o pronájem bytu města Dobřichovice ve zdravotním středisku. Rada rozhodla pronajmout městský byt na
dobu 6 měsíců.
RNDr. V. Kratochvíl informoval radu o žádosti
na pronájem části pozemku parc. č. 1786/1
(Bukovka) na výsadbu sadu. Zájemce požaduje
nájem na 30 let. Záměr pronájmu bude předložen zastupitelstvu.
Rada probrala otázky týkající se audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva a kvalitativní požadavky na uvedený záznam. Shodla se
na požadavku technického záznamu se srozumitelným zvukem a rozlišitelnými vystupujícími bez
dalších požadavků, protože se jedná vysloveně
o dokumentační záznam. Starosta navrhl zakoupení kamery pro pořizování záznamu za cenu
kolem 10.000 Kč.

V bodu Různé byly projednány tyto body
Dobřichovice mají přislíbenou dotaci na pět
let starý projekt zateplení zdravotního střediska. Vzhledem ke stáří projektu, je nutné ho
aktualizovat.
Majitelé pozemků předložili návrh budoucí
výstavby RD na pozemcích v ulici 5. května
(býv. moštárna).
Z projektu rekonstrukce železničního přejezdu vyplývá, že závora bude zasahovat do
cesty, která vede z objezdu pod mostem.
Ing. Abel vznesl dotaz na funkčnost bezpečnostní kamery na staré škole.
Ing. Pánek navrhl dokončit nasvícení vodního
prvku u školy.
Ing. Abel informoval radu, že je potřeba na jaře
vyčistit dlažbu a odvodňovací systém v ulici
Všenorská a doporučil do ulic Všenorské a Černolické umístit značku „obytná zóna“, aby se
zamezilo parkování nákladních vozidel. Bylo
by to možné vyřešit i zákazem stání v obou
směrech, ale obytná zóna je výhodnější.
Dále upozornil, že za potokem za propustkem směrem k Všenorům je na jejich katastru
nepovolená skládka. Bylo by vhodné upozornit Obecní úřad Všenory.
Pan Šváb, jehož pozemek (cca 22 m2) zasahuje do místní komunikace je ochoten tento
pozemek městu prodat, ale je na něj vázána
hypotéka. Bylo by vhodné uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, která by se realizovala po dojednání s bankou.
Na pozemku Úřadu pro zastupování státu
v k. ú. Řevnice, na kterém je jeden z vodních
zdrojů Dobřichovic, je pozemek bez vlastníka o ploše cca 28 m2. ÚZSVM vyzval město
Dobřichovice, aby vyhledalo nabývací titul
k tomuto pozemku, anebo ho odkoupilo.
Na zájezd do družebního města do Francie je
přihlášeno 54 lidí, z toho 13 osob pojede vlastními osobními auty za svoje náklady. Ostatní
uhradí za dopravu 1.500,- Kč a zbytek doplatí
město. Jako dar pro partnerské město povezeme novou leteckou fotografii Dobřichovic
a broušenou vázu za cca 1 500,- Kč k 60. výročí
jejich sport. klubu.
Na královský průvod se podařilo zajistit příspěvek od mikroregionu (100 000 Kč), od jednotlivých obcí (30 000 Kč s tím, že tato částka
by měla být ještě podstatně vyšší) a lze počítat
s další finanční podporou sponzorů. Čekáme
na výsledek žádosti na příspěvek z fondu
hejtmana (200 000 Kč), Středočeského kraje
(120 000 Kč) a ministerstva kultury. Maximální
rozpočet je 550 000 Kč + cca 150 000 Kč na
realizaci představení Noc na Karlštejně a středověké slavnosti (částka je už po odečtení
příjmu). Informace budou upřesněny na příští
radě.
Soubor Kukadýlko L. Kukulové zkouší v aule
základní školy, kde je velmi špatná akustika. Místostarosta zde doporučuje instalovat závěsy, které by tento problém odstranily. Bude situaci konzultovat s odborníkem
a radě předloží konkrétní nabídku na technické řešení.
Mgr. Petr Prchal informoval radu o nabídce
společnosti GLE na zajištění poradenského
servisu pro spotřebitele, který by sloužil
exkluzivně občanům Dobřichovic, a o žádosti
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Koncert Dobřichovického hudebního jara
o finanční podporu, kterou společnost přednesla. Rada požádala před přijetím případného usnesení o doplnění informací o reference z jiných obcí.
podle zápisů z jednání sestavil vk

Dobřichovické hudební jaro
Po roční přestávce, způsobené mimořádným provozem školy při přístavbě, se ve dvoraně 1. stupně
opět rozezněly tóny živě provedené hudby, která
zahájila 6. ročník mezipředmětového projektu,
ve kterém se věnujeme působení hudby na naše
životy, práci, tvorbu, postoje a hodnoty.
Letošní Dobřichovické hudební jaro jsme
opět zahájili 12. května, kdy začíná mezinárodní
hudební festival Pražské jaro. Školní dvorana, prosvětlená sluncem ze střešní pyramidy, přivítala
hudebníky, kteří přijeli žákům i učitelům zahrát
krásnou hudební suitu, Karneval zvířat Camilla
Saint Säense, který všech 14 vět pojal natolik
vtipně, svižně a různorodě, že jsou velmi vhodné
právě pro dětského posluchače.
Všichni jsme se na událost velmi těšili a slavnostně oblečeni a naladěni jsme usedali na místa
v hledišti, které v proměněné dvoraně vzniklo.
Po krátkém zahájení a uvedení celého projektu
jsme se již naplno věnovali hudbě a průvodnímu slovu, které jednotlivé věty uvádělo a také
posluchače přiměřeným způsobem zasvěcovalo
do skladatelových záměrů a sdělení. Hudebníci,
dirigent i vypravěčka svými výkony děti zaujali,
upoutali a také pobavili. Závěrečný potlesk
a spokojené tváře žáků, krásné růže, podpisy
do programů, přímý kontakt s umělci i možnost
si na nástroje zahrát uzavřely výjimečné dopoledne.
Zdálo by se, že je všemu konec, ale pro nás
vše začalo. Poslech hudby ve třídách, realizace
vlastního tance v duchu třídních karnevalů zvířat,
výroba masek na společnou prezentaci, psaní
slohových prací a kresby ilustrací, tvorba výstavy
prací a fotografií jsou hlavní činnosti během
celého projektového vyučování. Pokud tedy
navštívíte naši školu v následujících 14 dnech,
ničemu se nepodivujte, ani kdyby se vám zdálo,

že slyšíte hlasy lva či někde tajně kukat kukačku.
To je u nás naprosto v pořádku. Krásné jarní dny!
jsol

Nové knihy v městské
knihovně
Poledňáková, Marie ..................S kým mě bavil svět
Ebr, Vratislav .......................... Narozen na popravišti
Cermanová, Pavlína ...........................Husitské století
Emmert, František ............Českoslovenští legionáři
za 1. svět.války
Stejskal, Bohuslav . ......... Almanach Základní školy
Dobřichovice
Benzoni, Juliette ............ V loži králů: Svatební noci
Dvořák, Otomar .... Za poklady brdských Hřebenů
Munro, Alice .................................................Drahý život
Formanová, Martina ...........................Případ Pavlína.
Příběh světoznámé modelky
MacDonagh-Pajer,M...... Vezměte s sebou květinu!
Austen, Jane .................................................. Watsonovi
Sedláčková, Andrea ........... Moje pařížská revoluce
Černucká, Veronika ............ Naše heslo Apokalypsa
Kajínek, Jiří .....................................Můj život bez mříží
Hympl, Josef . ............................Nečas Jany Nagyové.
Drda, Adam . ...Neznámí hrdinové řekli ďáblovi ne
Zmeškal, Tomáš . ........................Sokrates na rovníku
Kutálková, Dana .....................Vývoj dětské řeči krok
za krokem
Jindra, Jaroslav ........................................... Backpacker
Béreš, Marián ...........................Kouč vlastního života
Mazal, Tomáš . ................................................Via Hrabal
Kaplan, Jan . ......................................... Bohumil Hrabal
Šámal, Petr ...... Domy na Starém Městě pražském.
Wilkinson, Toby ..........................Lidé starého Egypta
Whitton, Hana ..................................Jak si vypěstovat
na anglické zahrádce…
Englander, Nathan ................ O čem mluvíme, když
mluvíme o Anne Frank
Lovett, Charles C. ...Dobrodružství milovníka knih
Bobek, Miroslav . ...............................Bobky od Bobka
Lederer, Jiří . .................................. Když se řekne V+W
Strunecká, Anna ............. Jak přežít dobu jedovou?
Kundera, Milan ......Zahradou těch, které mám rád
Kundera, Milan .............................O hudbě a románu
Kundera, Milan .........................Slova, pojmy, situace

Kuras, Benjamin ..................... Bláhové snění o světě
bez padouchů
Ciotti, Donatella .................Současné trendy drhání
Fulghum, Robert . Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Trávníček, Jiří . .......................................Překnížkováno
Carruthers, Harvey ................. Velká kniha rad první
pomoci pro psy
Fořt, Petr ................................. Moderní výživa v praxi
pro těhotné, kojící…
Ebert, Sabine . ..........................................Krev a stříbro
Führmann, Petra ...................... Výchova malých psů
Hayman, James ....................................................... Mráz
Mieszkowska, Anna ............. Děti Ireny Sendlerové.
Herčík, Jan . ......... Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují
Sýkorová, Markéta . .....................Než přijede kovboj
Košťálová, Michaela . . Soukromí Milady Horákové
Simpson, Joe ..............................................Vábivé ticho
Jenoff, Pam ................................ Vše, co jsme milovali
Fiorato, Marina .............................Mandlová madona
Albright, Madeleine . ...........................Tajná řeč broží
Dvořák, Otomar ...........Soutěskami Českého krasu
May, Peter . .................................. Muž z ostrova Lewis
Guenassia, J. M. K
. lub nenapravitelných optimistů
Dovcová, Jaroslava ...... Praktická kniha háčkování
Dovcová, Jaroslava .............Praktická kniha pletení
Brodeková, Ayako .................................................. Papír
Hasil, Tomáš ........................... Psi, které člověk použil
Sienkiewicz, Henryk ......................Ohněm a mečem
Graclík, Miroslav . ................... Tři oříšky pro Popelku
Cade, Jared ...........................................Agatha Christie
Benzoni, Juliette ......Čas travičů. Králova komnata
Kašáková, Veronika ...........................................Zpověď
Fielding, Helen .....Bujná fantazie Olivie Joulesové
Benzoni, Juliette ......Krásná Kateřina. Jediná láska
Benzoni, Juliette ............................... Krásná Kateřina.
Navždy spoutaná
Puchnarová, Dana .......................Na prahu zamlčení
Puchnarová, Dana ................... Naděje v proměnění
Simkanič, Ján .......................Mé dětství v socialismu
Cílek, Václav ................................ Něco se muselo stát
MacDonald, A. M. ............................. Kam létají vrány
Fitzgerald, Francis ...................................Velký Gatsby
Zafón, Carlos Ruiz . ............................. Nebeský vězeň
Nesbo, Jo ................................................................Přízrak
Mawer, Simon ................ Dívka, která spadla z nebe
Hanreich, Ingeborg . ........... Jídlo a pití malých dětí
Čechova, Dora ............... Nechtěl jsem být Leninem
Adams, Douglas . ........ Stopařův průvodce Galaxií.
Jonnasson, Jonas .Analfabetka, která uměla počítat
Sund, Erik Axl ......................................... Hladový oheň
Andrews, Virginia . ...................................Květy z půdy
Andrews, Virginia . ....................... Vykoupení ohněm
Dudek, Oldřich ............ Záletný ďábel a jiné radosti
Dovcová, Jaroslava .......................... Trendy doplňky,
háčkované a pletené
Dovcová, Jaroslava .......................... Bytové doplňky,
háčkované a pletené
Langer, Jiří ........................Evropská muzea v přírodě
Dvořák, Otomar ..............Strážci jihozápadních Brd
Fuhrman, Joel ...................... Skoncujte s cukrovkou!
Holečková, Marie ......................... Lety jak je neznáte
Holečková, Marie ......................... Lety jak je neznáte
Kline, Christina B. ....................................... Vlak naděje
Pelcová, Nina . .....NINA. Paměti přeživší holocaust
Arbterová, Alena . ............. Zůstaň se mnou, brácho
Messner, Reinhold . .....................................Na vrcholu
Zubíková, Zdeňka ....... Společenské vědy v kostce
Košťálová, Michaela . ..........Rodokmen a soukromí
T. G. Masaryka
Čechova, Dora ...... Život a sochy Olbrama Zoubka
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Stárková, Magdaléna ........................ Modré okenice
Horáček, Ladislav . ................ Přece tady nebudeme
sedět nasucho
Červenková, Jana ....................Zavři oči, otevři pusu
Strunecká, Anna .Babské rady profesorky Strunecké
Pro děti a mládež
Nelson, Jandy . .......................................Nebe je všude
Walton, Leslye . ..... Podivuhodné a krásné soužení
Avy Lavende
Peroutková, Ivana . ...................Anička a Velikonoce.
Tarshis, Lauren . .......................................... Pod palbou
Černík, Michal ....................................Nauč mě říkadla
Gato, Martin ....... Laurio a tajemný svět kamarádů
Stínil, Luděk ............................. Jestli to nebude láska
Řeháčková, Věra ....................................Kašlu na kluky
Berger, Margot . ................. Poslední šance pro Janu
Kernová, Katarína .......................... Nevšední příběhy
Kaminská, Renata .........................Odvážní kamarádi
Šrut, Pavel . .....................................Lichožrouti navždy
Dvořák, Jiří .......................................Zvířátka na statku
Mac Donald, Betty ..Všechno nejlepší, paní Láryfáry
Flanagan, Thomas ...........................Hraničářův učeň.
Ztracené příběhy
Doležalová, Edita ...........Hry v přírodě a s přírodou
Havel, Jiří .........................Kdo má smysl pro nesmysl
Dietrich-Dvorská,M. . .............. Myslete na nesmysly
Nejedlý, Jan .................... Mistr sportu skáče z dortu
Parker, Steve ......Lidské tělo. Dětská encyklopedie
Kreitman, Tricia . .........Co tvůj frantík, mladý muži?
Gravelle, Karen ..............................Já jsem to dostala!
Těšíme se na vás v knihovně! Veronika
Krecbachová a Eugenie Řehnová

Nejen kaleidoskop chutí, ale
i hudba a adrenalinové
zážitky
Food festival Všechny chutě světa
I v tomto roce se uskuteční na zámku v Dobřichovicích food festival Všechny chutě světa. Těšit
se můžete na ochutnávku u více než 60 stánků.
Budete moci ochutnat africkou kuchyni, jejíž
součástí jsou např. malé smažené ryby či housenky. Dále iránské a marocké speciality, indickou
kuchyni, argentinská masa, maďarský perkelt,
švycarský racllete, šnečí speciality a mnohé další.
Multižánrová je i hudební složka. Poslechnout
si budete moci od keltské muziky, reggae, až po
africké djambe. Večer se můžete těšit na zpestření
programu skvělou swingovou skupinou Chi Chi.
Novinkou tohoto ročníku jsou lanové atrakce,
které jsou pro návštěvníky zdarma. Jedná se především o lanovku přes Berounku, která bude
dosahovat až 60 km rychlosti, dále 7 m lezeckou
stěnu, běh na gumě neboli bungee running, a v
neposlední řadě i soutěž v lezení na pivní bedny.
Další novinkou je, že v rámci vstupného obdrží
každý návštěvník koření od společnosti Vitana
a unikátní časopis Všechny chutě světa s recepty
a zajímavými články zaměřenými na zahraniční
gastronomii.
Těšíme se na Vás v sobotu 13. června od 10.00
na zámku v Dobřichovicích. Vstupné 100 Kč, invalidé a děti do 10 let zdarma.
Více informací naleznete na webu www.foodevent.cz, www.vsechnychute.cz nebo na facebooku Všechny chutě světa www.facebook.com/
vsechnychutesveta
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Děti ve školičce Lumek

Školička LUMEK – zápis,
slavnost berounkové víly
a léto
V předprázdninovém čísle si Vás dovolujeme
pozvat k nám hned několikrát. Mnoho se toho
u nás do prázdnin ještě bude dít a ani o prázdninách nebude v Lumku zavřeno.
Nejprve Vás zveme na Slavnost berounkové
víly se školičkou Lumek
V neděli 14. června v 15:15 hodin, v den letní
slavnosti DODa a otevření Infocentra Dobřichovic,
na Vás čeká u lípy před dobřichovickým zámkem
začátek cesty pro berounkovou vílu. Jak jsme
Vám, milé děti, psali již minule, víla potřebuje Vaši
pomoc, aby zase byla veselá. S sebou si na slavnost
vezměte jen dobrou náladu ☺. Po té, co pomůžete víle, můžete zajít i na Letní slavnost DODa, kde
bude mnoho věcí k vidění i vyzkoušení.
Také Vás zveme k nám, do školičky Lumek
„na kukandu“ – začíná totiž zápis na další školní
rok. Zápis probíhá průběžně, rodiče nás kontaktují individuálně na info.lumek@seznam.cz nebo
telefonicky. Rozhoduje pořadí přihlášek.
Naše školička je kamarádská, malinká, pod
jednou střechou v DODu, máme k dispozici
taneční sál i zahrádku a přitom jsme v centru
Dobřichovic. Pro příští školní rok Vám můžeme
zaručit náš stálý osvědčený tým školičky Lumek
a práci s dětmi se srdcem a v pohodě. Můžeme
Vám zaručit také změny – postupně více začleňujeme do práce s dětmi podle jejich věkových
možností principy Začít spolu (Step by step).
Jako bonus jsme se rozhodli pro každé dítě,
které nastoupí do školičky Lumek, nebo pro
jeho sourozence jako poděkování nabídnout
docházku na jedno pololetí do jednoho kroužku
v DODu zdarma. Tak se k nám přijďte podívat.
A jaké bude léto v Lumku?
Lumek v létě zahálet nebude. V červenci
máme spolu s DODem připravené i lumkové příměstské tábory a v srpnu klasický letní provoz
školičky Lumek s tematicky zaměřenými týdny.
Na tábory i na letní provoz se můžete hlásit již
v tyto dny. A jak se tábory jmenují? Jeden, od

13. do 17. července, je spíše holčičí s poetickým názvem „Já jsem víla, ty jsi víla“ pro holčičky
malé i větší od 4 do 9 let. Tento příměstský tábor
vede Hanka Tuháčková a Markéta Tejklová. Druhý
tábor od 27. do 31. července vedou Dana Krejčířová a Sylva Kautská a má lákavě letní název
„Léto jak má být“. Tábor je pro kluky i holčičky od
malinkých až po ty, co již opustili druhou třídu. Na
tábory i na letní provoz je možné se přihlašovat
přes kontakty Lumku nebo DODa. Pošlete Vaše
děti si s námi užít léto!
R. Bartoníčková, www.ilumen.cz, www.
spolekdodo.cz

Druhá letní výměna knih
a křest knihobudky
Sdružení Pro Dobřichovice a Dětský klub Chrpa
vás opět srdečně zvou na letní výměnu knih (případně s piknikem). Máte doma zachovalé knihy,
které už nebudete číst? Přineste je, najděte jim
nové čtenáře a sami se zásobte novou četbou na
prázdniny! Žánr, věk čtenářů či jazyk přinesených
knih je jen na vás. Pokusně výměnu rozšiřujeme
i na další média – CD, DVD, LP, kazety… Na věci si
přineste vlastní deku nebo stoleček.
Sejdeme se v sobotu 20. června v 9.30 na
louce pod dobřichovickým mostem. Kdo budete
chtít na louce posnídat, vezměte jídlo s sebou
nebo si můžete něco na piknik koupit na farmářských trzích, které se zrovna budou konat pod
zámkem.
Letos jsme se inspirovali u mnoha jiných měst
a rozhodli jsme se také pro Dobřichovice pořídit
knihobudku, tedy malou vitrínku, která slouží
jako veřejná knihovnička. Knihobudka funguje
tak, že si z ní můžete knížku vzít nebo vyměnit
za jinou, můžete do ní přinést nepotřebné knihy,
vše bezplatně a bez nutnosti registrace. V rámci
knižní výměny ji slavnostně v 11 hodin pokřtíme
a později ji umístíme do dobřichovického parku.
Těšíme se na všechny, kdo zavítáte na výměnu.
Věnujete-li do nové knihobudky nějakou pěknou
knížku, budeme rádi.
Libuše Stupavská, www.prodobrichovice.cz
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Zajímavosti
Cyklobus na Brdy opět jezdí
Po zimní přestávce se opět rozjel (již 13. rokem)
cyklobus z Dobřichovického nádraží přes Všenory
nahoru přes Černolice, Mníšek až do Kytína.
Snadno tak překonáte 300 m výškového rozdílu.
Sveze turisty s koly i bez kol. Jeho konečnou
stanicí je náves v Kytíně, odkud je to hřeben Brd
jen asi 2 km. Můžete vystoupit již v Černolicích,
odkud je to jen pár set metrů na červenou hřebenovou cestu. Jízdní řád je přesně stejný, jako
byl v loňském roce i v letech minulých. Cyklobus
jezdí všechny o všech sobotách, nedělích a ve
státní svátky.
Odjezdy z Dobřichovic
Příjezdy do Kytína
Odjezdy z Kytína
Příjezdy do Dobřichovic

8:25
9:00
9:35
10:05

10:25
11:00
11:35
12:05

12:25
13:00
13:35
14:05

14:25 16:25
15:00 *
15:35
16:05

V lese najdeme mnoho různých úkrytů

* jede jen do Mníšku

Cena přepravy jízdního kola je 16 Kč bez
ohledu na vzdálenost. Jízdné osob se řídí tarifem
Pražské integrované dopravy (PID). Cyklobus
bude jezdit až do neděle 4. října, pak se zase uloží
k zimnímu spánku.
vk

Ohlédnutí za dubnem 2015
Neprostupný, zarostlý pichlavým ostružinovým
houštím. Prosvětlený mýtinami s vysokou trávou.
Zamyšlený, zasněžený, šumící listím, posetý
stopami na blátivých jarních stezkách. Voní podhoubím a před bouřkou ztichne. Určuje hranice,
je spravedlivý a s nikým nesmlouvá. Stáčí čas do
kruhu a svádí ke hře, která jakoby neměla nikdy
skončit.
Takový je les a čas v něm pro děti z naší lesní
školky. A nejen v něm. Také u potoka, kde se pod
hladinou skrývají zárodky nejrůznějších životů,
na kraji omamně vonícího řepkového pole i uprostřed louky plné kvetoucích trav.
Hrajeme si a tím se nejvíc učíme. V každém
okamžiku, na každém kroku. Jeden od druhého,
od divokých míst, na která chodíme, od živlů,
které nás obklopují a ze kterých jsme všichni
vzešli, učíme se všemi smysly, od jara do zimy.
I duben nás mnohému naučil. Na svém
začátku nám přinesl velikonoce a tak jsme pletli
pomlázky, malovali dřevěná vajíčka a naučili se
starou velikonoční hru Vlčku, vlčku. Jen máloco
děti milují víc než bezpečné nebezpečí a tahle hra
ho nabízí opravdu hluboce a opravdově. Vynesli
jsme Moranu a skutečně jsme tím zahnali zimu
a přivolali teplo.
Duben k nám přišel také coby čas stavění
ptačích hnízd. Poznávali jsme nejrůznější ptačí
druhy, zahráli si hru na ptačí hnízda, rozvěsili
krmítka pro ptačí hnízda naplněná suchou trávou
i jemným chmýřím a četli ptačí pohádky z knížky
Proč má kos žlutý nos.
Jednou v lese nás duben zastihl prudkým
deštěm, který nás naučil čelit nepohodě, ale především ji sdílet. Jsme díky tomu houževnatější
a máme k sobě zase o něco blíže.

Pro naše drobná pozorování jsme objevili opravdový ráj – malé, téměř vyschlé jezírko uprostřed
polí a strouhu, která do něho vede. Potkáváme
tam potápníky, vodoměrky a pulce, kteří se vylíhli
z nadýchaných chuchvalců skokaních vajíček.
Na svém konci nám duben přinesl jarní slavnost. Prošli jsme cestu a na jejím konci byli obdarováni Matkou Zemí. Semínka hrášku, která jsme
od ní dostali, jsme si zasadili a těšíme se, až nám
vyrostou ve školkovém záhonu.
Do konce školkového roku zbývá posledních
pár týdnů. Celý rok jsme se poznávali, zjišťovali,
co máme rádi a čím se nejraději a nejvíce učíme.
Přišli jsme na to, že hrou ve všech jejích podobách. Naším pedagogickým konceptem pro
příští rok proto bude „Já a moje hra“. Chceme zajít
do ještě větší hloubky a znovu a ještě více propojit hru s jejím původním účelem coby nástrojem
pro předávání moudrosti, zasvěcení do mystérií života a přípravy na výzvy, se kterými se děti
budou setkávat ve svém pozdějším životě.
Všechny zájemce o činnost našeho klubu a o
program, který pro děti i pro rodiče připravujeme,
bychom rádi pozvali na Večer otevřeného týpí ve
čtvrtek 28. května 2015 v 18:30 hodin.
Těšíme se na vás! DK CHRPA

Beseda RNDr. Jiřího Grygara,
CSc. „Dvanáct osobností“
Dvanáct osobností, tak nazval Jiří Grygar, známý
odborník na astronomii a astrofyziku, besedu,
kterou zorganizovala rodina Šarounova první
květnovou sobotu v sále MUDr. Fürsta. Pořad
uvedl Jaroslav Šaroun s dcerou Lenkou, která
je také astronomka. Starší generace pamatuje
Jiřího Grygara z rozhlasového pořadu Meteor
nebo z televizního pásma Okna vesmíru dokořán.
Během besedy jsme se dozvěděli, že tento pořad
byl vysílán z bratislavského studia, jelikož v té
době měl Jiří Grygar zákaz vystupování v pražském, brněnském i ostravském televizním studiu.
Stojí za připomenutí, že Jiří Grygar je také předsedou spolku Sisyfos, kritizujícího pomýlené
myšlenky, které se za vědu jen vydávají. Zajímavé a poutavé bylo povídání o všech dvanácti
osobnostech, které Jiřího Grygara v jeho životě
nějakým způsobem zásadně ovlivnili. Hovořil
o svých rodičích, kteří pocházeli z chudých
poměrů, otec byl celník na severní Moravě
a oba se věnovali vážné hudbě. Bohužel zemřeli
poměrně mladí a dětství neměl Jiří Grygar doma

Naplněný sál MUDr. Fürsta naslouchal dr. Grygarovi

11

5/2015
jednoduché. Již jako mladý hoch se upnul na astronomii, stejně jako jeho spolužák a kamarád
Luboš Kohoutek, o kterém Jiří Grygar také hovořil.
Většina z jeho dvanácti osobností spadala do
vědecké sféry. Zajímavá byla ale zmínka například i o Ilju Hurníkovi, slavném českém hudebním skladateli a klavíristovi, který se v životě
nadchl pro astronomii. Ta se mu stala vášnivým
koníčkem. Na besedu přišlo kolem sta návštěvníků a sál byl plně obsazen. Pan Šaroun doplňoval povídání hrou na klavír. Děkujeme za velmi
přínosný večer, který nás všechny velmi obohatil.
Na konci besedy Jaroslav Šaroun zmínil, že by rád
inicioval uspořádání dalšího pokračování v povídání o astronomii, takže pokud tomu konstelace
bude nakloněna, budeme se opět těšit na setkání
s Jiřím Grygarem.
AK

Pohádkový les – Vonoklasy
Vonoklasy jsou nevelká obec nad Dobřichovicemi, kde končí silnice. A přesto ji znal již Karel IV.,
když tudy se svou družinou projížděl přes Karlík na
Karlštejn. V jeho stopách zde chodí mnoho turistů
toužících po krásné přírodě i historii, ale malé
děti sem láká především tradiční akce Pohádkový
les, kterou zde pořádá místní občanské sdružení
Tojevono. To je parta nadšenců, kteří obléknou
do kostýmů sebe i celé své rodiny, připraví pro
děti nejen stanoviště s úkoly, ale do pohádek vás
úplně vtáhnou. A pohádkový strom plný odměn
už je jen takovou třešničkou na dortu.
Loni si sebou Pandrhola do lesa přivedl i živé
selátko a jeho hod na dálku jitrničkami bavil

V pohádkovém lese nechyběli loni 3 veteráni s princeznou s dlouhým nosem
nejen děti. Zato princezna ze Tří veteránů měla
nos tak dlouhý, že o něj děti v lese téměř zakopávaly. A co Vás čeká letos, Vám neprozradíme,
přijďte se podívat sami a užijte si s námi krásné
odpoledne.
Brána do Pohádkového lesa bude otevřena
v sobotu 13. června mezi 13 – 16hod přímo na
návsi, kde bude připraven i doprovodný program
a občerstvení. Občerstvení je zajištěno i na konci
trasy nad lesem, kde bude navíc dětská střelnice
nebo možnost projížďky na koni. Konec akce je
v 18 hodin.
Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vás
Tojevono o.s., www.tojevono.cz

Sociální firma Modrý domeček, občanské sdružení Náruč,
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice
www.modrydomecek.cz, mail: modrydomecek@os-naruc.cz , IČO: 70106339,
č. Účtu: 391028309/0800

Modrý domeček

NABÍDKA VOLNÝCH
CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
V KAVÁRNĚ MODRÝ DOMEČEK, NÁRUČ O.S.
Hledáme zaměstnance na pozice POMOCNÝ ČÍŠNÍK,POMOCNÝ
KUCHAŘ, POMOCNÍK V KAVÁRNĚ, UKLÍZEČ na chráněném
pracovním místě v kavárně Modrý domeček v Řevnicích (okr. Praha
západ). Preferujeme zkušenost v potravinářském provozu; vyučení
v oboru je výhodou, nikoliv podmínkou. Tyto pozice jsou určené pro
OZP a OZZ.
Zájemcům, kteří spadají do cílové skupiny o.s. Náruč (lidé s duševním onemocněním nebo mentálním postižením) nabízíme službu
sociální rehabilitace a práci na poloviční úvazek ve směnném
provozu s podporou pracovního terapeuta. Zájemci mohou kontaktovat Bc. Jitku Jahodovou, Dis. na tel. 602 603 257 nebo e-mailem:
jitka@os-naruc.cz.
Dalším zájemcům nabízíme práci na 0,5-1,0 úvazku ve směnném
provozu. Pracovní místo není určené pro osoby s těžkou poruchou
hybnosti a osoby se smyslovými vadami. Zájemci, posílejte CV a krátký
motivační dopis Bc. Idě Kubrichtové e-mailem: ida@os-naruc.cz.
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Čarodějnice v Sokole
V posledním dubnovém týdnu se konal rej čarodějnic a čarodějů i v TJ Sokol Dobřichovice. Cvičitelky odboru všestrannosti si připravily čarodějnické cvičení pro své cvičence. V hodinách rodičů
a dětí, předškoláků a mladších žákyň a žáků
všichni výborně zvládli splnit nelehké čarodějnické úkoly, naučili se základům kouzlení a přípravy lektvarů a na závěr cvičení každý dostal
odměnu (ne sladkost).
IN

5/2015

Kytičkový den
Ve středu 13. května se na mnoha místech po
celé České republice prodávaly žluté kytičky na
pomoc proti rakovině. Určitě i Vy jste si všimli
cestou do práce či do školy skautů prodávající
kytičky. Naši skauti se bez váhání samozřejmě
této akce zúčastnili, aby udělali dobrý skutek.
Už od 6 hodin probouzejícího se rána skautíci držící kytičky vyhlíželi příchozí na dobřichovickém nádraží. I díky Vám, se prodalo dokonce
650 žlutých, rozkvetlých kvítků a výtěžek určitě
poslouží dobré věci.
Matouš Martinec

Obecní výlet do Českého lesa
Po minulých výletech na Českobrodsko a Českolipsko jsme do třetice všeho českého navštívili Český les. Jarní počasí poslední dubnové
soboty nám přálo a krajina se oblékla do bílé, žluté
a svěže zelené barvy. První zastávkou byla Heřmanova Huť u Stříbra, kde jsme obdivovali zajímavou rozhlednu vybudovanou z bývalé vodárenské věže. Byla taková roztomile nízká, že bylo vidět
hlavně sousedům do zahrad – stojí totiž uprostřed
zástavby. V Bělé nad Radbuzou jsme se prošli po
starém kamenném mostě se sochami z 18.století
a děti po vodě pouštěly pampelišky, aby Radbuzou a Berounkou dopluly až k nám do Dobřichovic. Pak už se nás ujal průvodce Ing. Jiří Kadera, místostarosta Přimdy a zavedl nás na oběd. V předražené restauraci v Rozvadově jsme si pochutnali na
výtečné svíčkové za usmlouvanou cenu a s plnými
břichy se jelo do přírody. Na Kateřinském potoce
jsme si prohlédli stromy a pařezy okousané od
bobrů, jejich hráze a hrady. Žádného bobra jsme
ale nezahlédli, protože jsou plašší. Poté jsme se přesunuli k chátrajícímu loveckému zámku Kolovratů
Diana, a protože je nepřístupný, prohlíželi jsme si ho
aspoň zvenku, zatímco nás náš průvodce sytil zajímavým povídáním. Zámeckým anglickým parkem
jsme pak došli zpět k autobusu. Jako poslední
bod programu nás čekala prohlídka bílého gotického zámku Švamberků v Boru u Tachova s válcovou věží jako z pohádky nebo aspoň čokoládová
zmrzka na liduprázdném náměstí.
Děkujeme obci za finanční příspěvek a panu
řidiči Venclíčkovi za bezpečnou jízdu.
Na příštím zájezdu opustíme české luhy a háje
a navštívíme Boskovice.
Jana Maxová

Čarodějnice přiletěly do sokolovny

Dobřichovičtí skauti před nádražím.

Dračí lodě pomáhají Náruči
Již třikrát pomohly závody dračích lodí v Dobřichovicích dennímu stacionáři Náruč. Jejich
pořadatel, pan Miroslav Ostrý, se znovu rozhodl
výtěžek z tohoto oblíbeného závodu věnovat na
aktivizační služby pro naše mladé uživatele sociálních služeb. Letos se sice Náruči nepodařilo postavit vlastní loď, ale alespoň jsme přispěli ke skvělé
sobotní atmosféře prezentací čerstvých těstovin
Pasta Fidli, které, jak doufáme, všem návštěvníkům náramně chutnaly. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se příští rok už s posádkou z Náruče.
M. Hrdá

Povídání pana průvodce před chátrajícím loveckým zámkem Diana bylo poutavé
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Slavnostní otevření INFOCENTRA s miniaukcí (přehled darů do aukce)
KDO

ADRESA

CO

CENA

KDO

2media.cz
Pavlína Vlčková
Fechterová

Školní 34
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
Letošní produkce knih, CD a DVD

3.000 Kč

STUDIO STYLE
V Zahradách 1084/32
Kadeřnické,
DOBŘICHOVICE
kosmetické a nehtové
studio

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
3x střih + foukaná
3x aromaterapeutická masáž
(obličej, krk, dekolt)
2x detoxikační lázeň nohou

2.920 Kč
3x 400 Kč
3x 400 Kč
2x 260 Kč

STUDIO VERONIKA
Kadeřnictví

5. května 354
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
2x kadeřnické služby
2x kadeřnické služby
2x kadeřnické služby

2.000 Kč
2x 400 Kč
2x 350 Kč
2x 250 Kč

JK STUDIO
Masáže, pedikúra,
zábaly

Pražská 7
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
2x masáž lávovými kameny
2x pedikúra s lakem

1.500 Kč
2x 500 Kč
2x 250 Kč

BOUTIQUE ROMANA Palackého 17
Dámská, dětská
DOBŘICHOVICE
móda, módní doplňky

ZBOŽÍ v hodnotě
10x dutá letní šála – různé barvy

1.590 Kč
10x 159 Kč

HILDEGARD
BRAUKMANN
Kosmetika Martina
Janoušová

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
2x kosmetické ošetření

2.000 Kč
2x 1000 Kč

ZBOŽÍ v hodnotě
1x pánský balíček kosmetiky
1x dámský balíček kosmetiky
1x dětský balíček pro holčičky
1x dětský balíček pro kluky

900 Kč
1x 200 Kč
1x 200 Kč
1x 250 Kč
1x 250 Kč

Palackého 453
DOBŘICHOVICE

Marika Hůlová
Tyršova 101
Kosmetika, ORIFLAME DOBŘICHOVICE
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ADRESA

CO

CENA

KRABIČKA DOMŮ.cz místo předání –
Martina Čížková
u plynboudy
DOBŘICHOVICE

POUKÁZKA v hodnotě
Nutričně i kaloricky vyvážené jídlo
složené z 5 chodů na 2 dny.

560 Kč

KAŠPÁREK
V ROHLÍKU
Bejbypanková kapela
Olda Bajer

5. května 528
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
CD Kašpárek v rohlíku
CD Kašpárek v rohlíku 2
3x čepice kašpárek

1.258 Kč
199 Kč
249 Kč
3x 270 Kč

LUMEK, o.s.
Školička Lumek

5. května 12
DOBŘICHOVICE

POUKAZ v hodnotě
Využití služeb školičky Lumek

2.000 Kč

Spolek DODO, z.s.
5. května 12
Dobřichovický domek DOBŘICHOVICE

POUKAZ v hodnotě
Kroužek, aktivita z nabídky DODa
dle vlastního výběru

2.000 Kč

Mgr. M.
5. května 12
Kvasničková
DOBŘICHOVICE
Psycholožka
Dobřichovický domek

POUKAZ v hodnotě
1,5 hod konzultace podle dohody:
Life koučink, psychologické
poradenství

600 Kč

Mgr. M. Pavlíková 5. května 12
Psycholožka výživy DOBŘICHOVICE
Dobřichovický domek

POUKAZ v hodnotě
1,5 hod konzultace psychologie
výživy

600 Kč

Certifikovaná
lektorka
AJ s Helen Doron
Ing. Šárka Frelichová

KARLÍK
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
Kniha
Kings and Queens Sticker Book

320 Kč

PASTA FRESCA
Výroba čerstvých
těstovin

Václava Křena 406
VŠENORY

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
5x poukaz na čerstvé těstoviny

1.000 Kč
5x 200 Kč

CIDRERIE
Výrobna > bar

Na návsi 37
VŠENORY

ZBOŽÍ v hodnotě
2x CIDRE extra brut
2x CIDRE brut
2x CIDRE demi sec.

720 Kč
2x 120 Kč
2x 120 Kč
2x 120 Kč

MMX pivovar

Dobřichovická 452
LETY

ZBOŽÍ v hodnotě
3x Pivo MMX

120 Kč
3x 40 Kč

SÁDKY LETY

U Viaduktu 150
LETY U DOBŘICHOVIC

ZBOŽÍ v hodnotě
Ryba dle vlastního výběru

500 Kč

LeAmos
Knihkupectví

nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 48
ŘEVNICE

ZBOŽÍ v hodnotě
Kniha – Deník šílené milenky,
Irena Obermannová

219 Kč

FOTO HARMONIE
Jiřina Mačková

Pod Pensionátem 130
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě
7 upravených fotografií + tisk

800 Kč

DORTY ČERNÝ >
CAFÉ
Pavla
a Jakub Černých

5. května 15
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě
Originální dort

1.500 Kč

SIGNES – Reklama
a tisk
Renata Vondráčková

Palackého nám. 951
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě
EXPLOZE – černobílá reklama na
polovinu A5 strany

1.900 Kč

PRÁDLO –
GALANTERIE
Miluše Kaftanová

V Zahradách 1084
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
1x bílé tričko – spodní prádlo
1x pánské boxerky
1x chlapecké boxerky
1x dívčí kalhotky

774 Kč
300 Kč
264 Kč
105 Kč
105 Kč

DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
300 Kč
3x dárkové balení kosmetiky VICHY 3x 100 Kč

FIT MARATHON
Tělocvična na statku
Martina Barchánková

Mořinka 5
MOŘINKA

POUKAZ v hodnotě
5 lekcí dle výběru:
bosa, step aerobic nebo fit ball

350 Kč

BENU LÉKÁRNA
MUNGO
BIO obchod

V Zahradách 1084/29
DOBŘICHOVICE

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
4x dárkový poukaz na nákup na
celý sortiment

600 Kč
4x 250 Kč

FIT MARATHON
Tělocvična na statku
Martina Čížková

Mořinka 5
MOŘINKA

POUKAZY v hodnotě
4x 1 lekce ALPINING

440 Kč
4x 110 Kč

TESCOMA
Značková prodejna

V Zahradách 1081
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
Vařečka s otvorem a rohem DELÍCIA
Nůž na zeleninu SONIC 12 cm
Nůž na parmazán PRESTO 7 cm
Pouzdro na banán PRESTO

273 Kč
99 Kč
66 Kč
59 Kč
49 Kč

U Karla IV.
Restaurace
Martina Čížková

u vchodu na hrad
Karlštejn
KARLŠTEJN

POUKÁZKA v hodnotě
Jídlo dle výběru

500 Kč

OKA MÁMENÍ
Minigalerie
s výtvarnou dílnou
Monika Plchová

Prašná 15
HALOUNY

Dar se připravuje…

AQUARIUS
Restaurant

ČERNOŠICE

DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě
3x voucher

1.500 Kč
3x 500 Kč

Prof. průvodkyně
PISu Viktorie
Králová (Pražská
informační služba)

PRAHA

VOUCHERY v hodnotě
2x procházka Prahou pro 2 osoby
na 2 hod,
1x rodinná procházka Prahou
Výběr na www.
prochazkyskralovnou.cz

1.980 Kč
2x 540 Kč

VÍNO A LAHŮDKY OD Vítova 8, DOBŘICHOVICE
SOUSEDŮ

Dobroty se připravují…

PENZION „U
Randova 952
TULÁKA“
DOBŘICHOVICE
Restaurace, ubytování

POUKAZY v hodnotě
2x poukaz na ubytování pro 2
osoby

1.600 Kč
2x 800 Kč

ZÁMECKÝ HAD
Restaurace na zámku

Křížovnické náměstí
DOBŘICHOVICE

POUKÁZKA v hodnotě
Dezert a káva

300 Kč

ZOOT a.s.
Olda Bajer

5. května 528
DOBŘICHOVICE

ZBOŽÍ v hodnotě
3x dámské tričko bílé
Jsem pěkná buchta, vel. L
Přírodní kozy, vel. M
Poslední čistý tričko, vel. M
2x pánské tričko bílé
I was made in Czechoslovakia, L
První láska je vždy dokonalá, L

1.195 Kč
3x 199 Kč
2x 299 Kč

Martina Hypiusová- PRAHA
Koutská
Profesionální
vizážistka Guerlainu

1x 900 Kč

VOUCHER v hodnotě poradenství 500 Kč
a líčení Guerlain
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Dobřichovické infocentrum v ul. 5. května vedle
střediska DODO bude otevřeno v neděli 14.
června v 16 hodin. Současně s tím bude v infocentru otevřena Tichá aukce. Zde budou vystaveny dárkové poukazy a zboží. Vyvolávací cena je
stanovena na poloviční ceně produktu. Zájemci
se zapíší na arch papíru u daného produktu.
V případě více zájemců o jeden produkt musí
následující osoba navýšit nabídku o násobek 20
Kč tak, že se zapíše na ten stejný arch papíru jako
další v pořadí, ale s vyšší cenou. Nejvyšší nabídnutá cena vyhrává. Pokud by si někdo chtěl zboží
zakoupit okamžitě, je to možné za 75% z ceny
produktu. Aukce bude ukončena v 18 hod a hned
poté bude v infocentru po zaplacení hotovosti
dar předán zájemci s nejvyšší nabídkou.
Tabulka darů je aktuální ke dni uzávěrky Informačního listu, tedy k 15. května 2015. Proto zde
nejsou uvedeni ti dárci, kteří se s námi dohodli až
po uzávěrce tohoto čísla.
Úplná aktuální nabídka je k nahlédnutí na
webových stránkách http://www.spolekdodo.
cz a zde ji také budeme průběžně aktualizovat.
Můžete nás kontaktovat až do pátku 12. června
2015 na obvyklých kontaktech spolku DODO.
Výtěžek z aukce bude použit na zaplacení zakoupeného vybavení infocentra.
Těšíme se, že s Vámi strávíme příjemné odpoledne plné zajímavých nabídek a doprovodného
programu.
Děkujeme tímto všem níže uvedeným společnostem/osobám za dary vložené do aukce
i těm, kteří nám ještě přispějí, či si přijdou produkty koupit. Věříme, že budeme i nadále v rámci
funkce infocentra spolupracovat.

Ples Náruče v duchu Cubalibre

Dračí lodě Dobřichovice 2015
Po předchozích zkušenostech a odezvách jsme
po roce opět a teď si troufám říci, že již tradičně
připravili III. ročník závodu dračích lodí v Dobřichovicích.
Po mnoha jednáních a diskusích o zkvalitnění
a zlepšení podmínek pro pořádání se nám podařilo
zorganizovat III. ročník závodů dračích lodí v Dobřichovicích. Musím konstatovat, že ke spolupráci,
ke které se některé oslovené firmy stavěly odmítavě nebo přinejmenším nerozhodně, se dnes hlásí
dlouho před závodem samotným. Chtěli bychom
jim touto cestou poděkovat za skvělý přístup.
Letošní ročník se nesl v duchu očekávání
nárůstu jak posádek, tak komfortu zázemí pro
účastníky závodu, tak pro fanoušky tohoto
nevšedního kolektivního sportovního odvětví.
Ačkoli nás několik loňských posádek bez udání
důvodů opustilo, jejich místo okamžitě nahradily
posádky nové. Jediná posádka, která se omluvila, byla posádka loňských šampiónek v kategorii ženy DRAČICE, kdy po loňském vítězství nastal
baby boom (obrazně), nicméně je na startu očekáváme v příštím ročníku v čele i s Mirkou
Knapkovou. Letošní ročník se nesl v duchu fandovství, tolerance, přátelství a kamarádství.
Jak jinak si vysvětlit, že při jednotlivých rozjížďkách se fandilo tak, že nebylo slyšet bubeníka na
vlastní lodi, ať byla v jakékoliv dráze.
Počasí nás také podpořilo ve snaze zajistit
skvělý den. Myslíme si, že letošní ročník opět nabyl
na kvalitě jak sportovní, tak i profesionální organi-
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VICE. Zatímco team MAZELA se posunul z loňské
osmé příčky na letošní čtvrtou, loňský šampion
posádka KARLE MAKEJ! propadla na místo třetí.
Zatímco letošní šampioni byli v loňském roce
pouze pozorovatelem, letos se zformovali v jedinečný kompaktní team a prostě všem ve finále
ukázali záda. Ze svého pohledu musím říci, že
ač velmi mladý team, zachoval se velmi profesionálně a všem svým soupeřům pogratuloval k dosaženému výkonu, což vzhledem k jeho
průměrnému věku není moc časté. Proto obrovská gratulace ke sportovnímu i lidskému výkonu
patří novým šampionům z posádky HOKEJOVÁ
RODINA.

V kategorii ženy došlo opět k velkému překvapení, kdy loňské vícešampionky ŠKOLINKA NONA
propadly z druhé pozice na obvykle nepopulární
bramborovou čtvrtou příčku, posádka YELLOW
QEENS obsadila stejně jako loni třetí příčku.
Druhé místo obsadila premiérově nová posádka
SPLEŠŤULE BLÁTIVÝ a na první příčku se probojovala dnes již tradiční posádka DÁMYNEDÁMY.
Nechci nijakým způsobem snižovat výkony ostatních teamů, ale ruku na srdce finále je finále.
Přesto moc děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme k dosaženým výkonům. Těšíme se na
vás v příštím ročníku.
Za sebe bych chtěl poděkovat panu Františku Gábinu Sirotkovi za neocenitelnou pomoc
při celé přípravě závodů, městu Dobřichovice–
zejména pak pracovníkům technických služeb
pod vedením Pavla Nováka a dalším dobrovolníkům z řad kamarádů a známých, kteří se podíleli na stavbě a posléze demontáži všech zařízení pro konání závodu. Dále také vřelé poděkování za zajištění zdravotnického personálu panu
Mgr. Tomáši Mouchovi, bez kterého by se závod
nemohl uskutečnit. Nerad bych na někoho zapomněl, tak chci poděkovat všem, kteří větší či
menší měrou pomohli připravit tento jedinečný
podnik a přispěli tak ke skvělé náladě. Samozřejmě nelze nepoděkovat kormidelníkům pod
vedením pana Petra Klímy, ředitele České Asociace Dračích Lodí. A v neposlední řadě Tomáši
Ivanoviči, který nás všechny celý den informoval, komandoval, komentoval a vůbec řídil chod
závodu. DĚKUJEME!!!
Miroslav Ostrýt, pořadatel závodu

nalistika se od „malé“ liší hlavně marketingem
a detailem.
Kdo nám řekne, co se děje kolem nás?
Novinář má tvrdý chleba. Nejen že by měl
odolat tlakům (místních) politiků a zájmových
skupinek, zároveň by měl zachovat zdravý rozum
a nadhled. Jak kvalitní je váš místní plátek?
Regionální žurnalistika je složitá záležitost.
Místní novinář není specialista a musí obsáhnout
mnoho témat včetně podhoubí. Profese ho nutí
orientovat se v místních kauzách, a zůstat přitom
nestranný nezávislý a důvěryhodný. Dobrý regionální žurnalista najde zajímavost i v nezajímavém zápisu ze zastupitelstva. Může se zdát, že jde
o ohrožený druh.
Je to práce nelehká, ale kdo ji okusil, jinou
už většinou nechce. Chápat, vidět pod pokličku,

poznávat pravdu, poznávat lidi a přitom umět
pobavit i potěšit, to vše vytváří závislost. Jedinou
závislost, kterou si dobrý novinář může dovolit.
Zpravodajský server ČtiDoma
Než naprší a uschne se ve vašich počítačích,
tabletech a mobilních telefonech objeví zpravodajský portál plný místních informací a zábavy.
Dočtete se o místních novinkách, zajímavostech
z komunální politiky, kam za zábavou. Třeba si díky
nám najdete v rámci regionu životního partnera,
nebo se dozvíte, která škola je dobrá a ve které se
lépe vaří. Nebude chybět regionální sport, něco
o zdraví a spousty dalších regionálních rad, návodů
a doporučení, diskuzí, anket nebo i soutěží.
Hledáme talentované redaktory a dopisovatele. Máte li zájem, kontaktujte šéfredaktora:
ctidoma@outlook.com
Jan Šercl

je stále bývalý starosta Letů Jiří Hudeček, který
odvedl největší část přípravných prací.
Závodu se zúčastnilo neuvěřitelných 2.014
závodníků, rozdělených do několika výkonnostních kategorií.
Dětských soutěží se zúčastnilo 542 dětí,
některé „závodily“ i na odstrkovadlech. Fitness

jízdu jelo 256 jezdců, kratší 37km okruh pak 398
závodníků a na mistrovskou trať v délce 58 km
vyjelo 818 borců.
Hlavním vítězem se stal olympijský vítěz
z Londýna Jaroslav Kulhavý, který ujel těch 58 km
horem a dolem v náročném terénu za 2 hodiny, 8
minut a 46 vteřin. Na 2. místě přijel Matouš Ulman

Dobřichovické míle se letos zúčastnilo 342 závodníků
zaci zázemí celého dne. Vždyť v několika rozjížďkách se podařilo posádkám srovnat na cílové fotobuňce do jedné vteřiny a v semifinálových a finálových jízdách dokonce do téměř půl vteřinového
časového rozmezí. Byly to závody, jak by si každý
přál. Bojovné, fandovské, regulérní ale přitom
tvrdé a rozhodné. Jak se zdá, i do tohoto sportovního odvětví přichází nová krev, protože ani
v jedné kategorii se nepodařilo loňským vítězům
obhájit svá umístění. Loňský šampion v kategorii
mix skončil na třetím místě, zatím co loňský účastník finále B se probojoval do letošního finále A,
kde obsadil skvělé druhé místo. Ano přátelé, toto
se povedlo teamu TORNÁDO FUTSAL DOBŘICHO-

Názory čtenářů
Každý den jsme vystaveni neuvěřitelnému množství informací a zpráv, které na nás chrlí všechna
možná média. Ne vždy vidíme, že za většinou
z nich stojí tlak určité zájmové skupiny a zprávy
podle toho i vypadají. Bránit se je obtížné a člověk
nemá moc možností na výběr.
Půjde to i bez oligarchů? Aneb o regionální
žurnalistice
Nezávislá žurnalistika
Staré westerny občas ukazují novináře jako
zvídavého muže v kulatých brýlích, zeleným
kšiltem na čele a klotovými rukávy, který se schovává za velkou hromadou papíru. Dnes tomu je
podobně. Moc se nezměnilo. Pokud chce být
novinář nezávislý, musí ho živit čtenář, nikoliv
politik. Některé velké tituly u nás padly do rukou
oligarchů a ztrácejí na zajímavosti. „Velká“ žur-

Sport
Transbrdy závody horských
kol
Tento prestižní cyklistický závod se konal poprvé
v Dobřichovicích, protože již přerostl své původní
sídlo v sousedních Letech. Ředitelem závodu
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se ztrátou pouhé 2 vteřiny a třetí se umístil letovský rodák, Jiří Hudeček ml.
Závod proběhl bez havárií a jen s minimem
zranění, malý zmatek hned na startu zavinil malý
psík, který utekl svému pánovi, protože nebyl na
vodítku. Nahoře na Brdech bylo plno, na trati se
také pohybovali turisté, ale vše dopadlo dobře.
Pořadatelé uklidili jak prostranství u lávky, kde
se startovalo i končilo, ale i okolí tratě v lese nad
Dobřichovicemi.
vk

Pozvánka na volejbal
V sobotu 20. června se na volejbalových kurtech
uskuteční 4. ročník Memoriálu Lídy Gemperlové,
kterého se pravidelně zúčastňují ženská seniorská družstva z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Turnaj je velmi oblíbený nejen pro svou výbornou atmosféru sportovní ale i proto, že se při něm
setkávají někdejší hráčky a hráči, kteří při této příležitosti na své volejbalové (i jiné) zážitky rádi
společně vzpomínají.

Dobřichovické míle se letos zúčastnilo 342 závodníků
Andrea
Kudrnová
Připomeňme si ještě, že naše
ženské
Béčko,
které je v krajském přeboru druhé třídy zatím na
šestém místě, bude hrát na domácím hřišti už
jenom 17. května s Novým Strašecím, 30. května
s Tuchlovicemi a 6. června s Komárovem B.
HgS

Dobřichovická míle po
osmnácté
Základní škola Dobřichovice uspořádala v sobotu
18. dubna již 18. ročník Dobřichovické míle.
Počasí tentokrát přálo, bylo sice chladněji, ale to
závodníkům vůbec nevadilo, hlavně že nepršelo.
To, že tento závod má už svou tradici, svědčí fakt,
že každým rokem je na startu více závodníků, tentokrát opět padl rekord, startovalo 342 běžců.
Měření závodů se opět ujala firma Irontime, která pomocí čipů přesně určila pořadí
a výsledný čas měřila na setiny. Součinnost přihlašování závodníků s časomírou je náročná tech-

nicky i softwarově, každým rokem vychytáváme
mouchy, takže letos bylo problémů minimálně,
dalo by se skoro říct, že bezchybně. Závodníci
se mohli přihlašovat dopředu přes internet, což
velmi usnadnilo práci při samotné prezentaci.
V době závodů byl plný park lidí, jedni závodili, druzí přihlíželi a fandili, no a všichni se pak
mohli bavit pohybovými atrakcemi, které pro
děti připravila CK Robinson. Bohatý doprovodný
program podtrhoval dobrou a pohodovou atmosféru celého odpoledne, vystoupily skupiny
Z-One Dance Crew, Taneční skupina A. Stojanovské, Taneční skupina Sandra a vystoupení žen
a jejich sletová skladba. Celým odpolednem nás
provázel moderátor Petr Moravec.
Závody se vydařily i díky sponzorům, a to:
2media.cz paní Fechterová, Dobnet, Elektroštika,
Sagral pan Ježek, pan Verbeek, pan Trnka. Poděkování si zaslouží i všichni pořadatelé z řad učitelů
školy a paní Dybalová. Veškeré výsledky si můžete
přečíst na stránkách školy www.zsdobrichovice.cz.
B. Stejskal

Kultura u nás i v okolí
Královský průvod
6. 6. – 7. 6. 2015
Letos, kdy si připomínáme 660 let od korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské, vyjede
již po deváté Královský průvod s korunovačními
klenoty, aby je po dvoudenní pouti slavnostně
uložil za pevnými zdmi hradu Karlštejna.
Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy
vznešený, a český král se svou chotí Alžbětou
Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky
královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu
dne 6. června L. P. 2015 po 14 hodině z Radotína.
Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy
do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli 7. června
po 10 hodině se průvod vydá z Dobřichovic přes

Loňský průvod procházel lukami podél Berounky
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chovice muzikál Noc na Karlštejně. Tento muzikál
poberounský soubor prvně uvedl v létě 2006. Od
samého začátku v něm vedle místních ochotníků
excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek,
či brilantní kytarista Štěpán Rak. Vladimír Čech
nás sice předloni opustil, ale v roli Otce Vlasti
jej zastoupil jiný skvělý herec – Václav Vydra. Do
souboru navíc postupně přibyly další populární
tváře: Lumír Olšovský, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak
a letos nově také výborná muzikálová zpěvačka
Michaela Nosková.
Více informací o Královském průvodu 2015
a doprovodných programech v jednotlivých
obcích naleznete na našich webových stránkách
či facebooku.
http://www.pruvodkarlaiv.cz/
https://www.facebook.com/
events/829767810416324/

Dobřichovické divadelní
slavnosti 2015
Dobřichovická divadelní společnost s laskavou podporou Města Dobřichovice připravuje
pro letošní léto tradiční Dobřichovické divadelní
slavnosti. Jako v předcházejících letech, budou
se o program starat převážně místní ochotníci
z DDS, v několika případech doplnění o zájezdní
představení osvědčených hostů.
V neděli 21. června v 18 hodin slavnosti zahájíme, a to koncertem dámské vokální skupiny
„Cabinet aneb 10tet“. Dámy vystupují též pod
hlavičkou DDS. Slavnostnímu zahájení a koncertu bude již od 17 hod předcházet repríza loňského úspěšného divadelního pochodu centrem
Dobřichovic. Od 19 hod, stále v neděli 21. června,

Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil
korunovační klenoty.
I v letošním roce bude cesta císaře s korunovačními klenoty z Prahy do Radotína probíhat
v tajnosti.
Devátý ročník Královského průvodu pořádá
již po druhé město Dobřichovice ve spolupráci
s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region
Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.
Hlavních rolí v průvodu Karla IV. se i letos
zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po druhé
objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.
Ve všech obcích a městech na trase průvodu
bude připraveno slavnostní uvítání na počest
císaře. Na Karlštejnském náměstí pak bude pro
královský pár a dvořany připravena dobová
hostina.
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Již tradiční průvod Karla IV. s korunovačními
klenoty volně navazuje na historickou tradici
poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu
(dnes Karlovo náměstí) vždy první neděli po Velikonocích.
Pro letošní ročník Královského průvodu jsme
připravili několik nových replik historických reálií
vycházejících z dochovaných zpráv o cestách
panovníka a jeho dvora ve středověku. Budou to
kupříkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn ušitý z repliky látky ze 14. století,
vyráběné v Itálii. Nejdůležitější letošní novinkou je pak replika Longinova kopí, jejíž výroby se
ujal mistr v oboru Jiří Kronďák, a která bude po
skončení průvodu vystavena na hradě Karlštejn.
Svaté kopí, označované též jako kopí sv. Longina,
je součástí říšského pokladu, který získal Karel
IV. v roce 1350. Nyní je „Kopí osudu“ uloženo ve
vídeňském Hofburgu.
V pátek 5. června a v sobotu 6. června od 21
hodin můžete shlédnout na nádvoří zámku Dobři-
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dostanou prostor naši milí hosté a kamarádi
z Bakova nad Jizerou s novou hrou Úžasná svatba.
DDS vystoupí s pohádkou pro celou rodinu
„Byl jednou jeden král“ ve dnech 24. (premiéra)
– 27. června a 2. – 3. července, úspěšnou komedií
Mátový nebo citron 4. – 6. července, a pak dostanou prostor Tři mušketýři, konkrétně ve dnech 11.
a 15. – 19. července, v jejichž kulisách zazpívá 12.
července Dasha. Dne 10. července vystoupí stálý
host našich slavností – skvělé Studio Mladých
z Roztok s představením „Hospodkál aneb boj
o pípu“. Divadelní slavnosti uzavře 23. července
hostující divadlo Kocábka z Chocerad představením „IKSyZET“.
Pevně doufáme, že opět pobavíme široké
spektrum diváků.
Krom vystoupení bakovských začínají všechna
představení ve 20 hod.
JG+DDS

DDS uvede v létě další
premiéru
O nezbytnosti soli nejenom pro živočišné organismy není třeba nijak pochybovat. Přesto se
v pohádkové říši objevil pošetilý panovník,
který se rozhodl tuto zákonitost zpochybňovat
a dokonce díky tomu vyhnal ze svého zámku
i jednu ze svých dcer. Téměř všichni si vzpomeneme na Boženu Němcovou a její pohádku Sůl
nad zlato a její slavné filmové zpracování s Janem
Werichem v hlavní roli, pod názvem Byl jednou
jeden král. Právě toto téma se stalo předlohou
pro Lucii Kukulovou, která se se svou režijní prvotinou rozhodla prosadit i na dospělácké divadelní
scéně.
Sám principál Dobřichovické divadelní společnosti Petr Říha se ujal role onoho panovníka,
jeho dcery si zahrají Hedvika Hájková, Evža Koblížková a nejmladší Marušku Deniska Hrubá
s Aničkou Jirounkovou v alternaci. V roli komořího Atakdále se představí Jiří Šafránek, rybáře
sehraje Jan Seidel, moudrou babičku předvede
Olinka Vokurková a těm všem budou na scéně
jistě vhodně sekundovat i ostatní místní herci
– zejména Alenka Říhová jako kuchař, Ondřej
Nováček coby zahradník, Saša Skutil jako dudák.
Nejkrásnější člen souboru vystoupí v roli Prince
Krásného, ten nejmoudřejší v roli Prince Chytrého
a udatný bojovník v roli Prince Chrabrého. Jména
nechť si laskavý divák doplní sám, nebo se nechá
překvapit.

Již od počátku května mohou návštěvníci
dobřichovickozámeckého nádvoří při svých procházkách sledovat pravidelné zkoušky, ze kterých
je jisto jistě patrné, že se bude jednat opět

o výpravné divadelní představení, ve kterém si
zahraje v podstatě každý, kdo má ruce a nohy,
rozhodně však ne na úkor kvality, a do kterého
režisérka povolala i mládež ze svého Kukadýlka
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– školní líhně místního hereckého spolku. Hru
předvedeme v rámci pravidelných letních Dobřichovických divadelních slavností, které vypuknou v neděli 21. června 2015. Premiéra je plánována na středu 24. června a další reprízy pak na
dny 25., 26. a 27. června a 2. a 3. července. Kompletní program slavností přinášíme na jiném
místě.
Nemohu si odpustit ještě pár vět, které se mi
honí v hlavě již od konce minulého roku a které
se mi doposud nepodařilo vypudit. Napadaly
mě tehdy v souvislosti s dětskou vánoční hrou
O tom slavném narození, následně doplněnou
o další dětské představení Petr Pan. Tyto hry
nastudovala rovněž Lucka Kukulová, právě se
svým Kukadýlkem, doplněným o pár dospělých
a sklízela s nimi na prknech řevnického Biodivadla téměř ovace. A právě z dob zkoušení, protože
jsem sám měl tu čest v obou účinkovat, nosím
v hlavě podezření, že ta Kuku musí být, alespoň
občas, téměř pološílená. Inspirativní nápady,
bleskové změny v choreografii, nenadále změny
textu, to vše v atmosféře téměř totální nepozornosti, jakou jen na dvacet malých dětí dokáže
vytvořit, provázely všechny zkoušky, aby se
pak ve finále objevil výsledek hodný obdivu
a uznání. Je to Lucčin zdá se zažitý postup, ze
kterého neuhýbá ani při práci s herci dospělými.
O chvilky humorné, ale mnohdy ani vypjaté,
proto není při zkouškách nouze, nicméně se
všichni těšíme, že finální produkt bude opět
dokonalý a všem, kteří se na vlastní oči přijdou
přesvědčit, připravíme příjemný letně divadelní
zážitek. Hra je vhodná velké i malé diváky, přiveďte tedy určitě na zámek děti, rodiče i prarodiče.
Jiří Geissler

Kulturní přehled
Dobřichovice – červen 2015
3. června, ve středu
od 18 h na zámku.
Vernisáž výstavy fotografií
Jaroslava Franty – fotografie
kamčatské krajiny a obrázky
z Ruska.
Výstava potrvá do konce června.
Pořádá: Město Dobřichovice

5. a 6. června, v pátek
a v sobotu od 21 h na zámku.
Představení Noc na
Karlštejně. V roli císaře
vystoupí v pátek V. Vydra
a v sobotu P. Bendl.
Předprodej vstupenek na městském
úřadě. Možnost rezervace telefonicky
257 712 182 či
e-mailem kultura@dobrichovice.cz
Pořádá: Město Dobřichovice
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6. června, v sobotu od 14 h
u zámku pod lípou.
Středověké slavnosti v rámci
Královského průvodu.

13. června, v sobotu od 10 h
do 21h u zámku pod lípou.
Food festival – Všechny
chutě světa.

14.00 hod – zahájení – Herold
14.05 hod – dobová hudba Tempus
14.30 hod – kouzelník Merild
15.10 hod – gotická pohádka: „O třech
rytířích, krásné paní a lněné
kytli“–Allgor
15.40 hod – dobová hudba Tempus
16.00 hod – Děti meče – soutěž pro děti
16.30 hod – dobová hudba Tempus
16.50 hod – „Královský šermířský turnaj“–
Allgor
17.30 hod – kouzelník Merild
18.00 hod – Mistr Kat a jeho právo útrpné
18.40 hod – dobová hudba Tempus
19.00 hod – příjezd Císaře Karla IV. –
vítací ceremoniál
19.15 hod – dobový tanec – Animata
19.30 hod – pasování malých rytířů +
proslov
15.00 hod – 18.00 hod budou probíhat
na louce za mostem soutěže
pro děti – CK Robinson –
nejlepší rytíře odmění císař
Karel IV.
Pořádá: Město Dobřichovice

Africká, argentinská, indická, iránská,
marocká, maďarská, švýcarská a další
kuchyně. Bohatě zastoupená bude
i hudební složka. Uslyšíte keltskou
muziku, reggae či africké djambe nebo
swing. V rámci akce budou lanové
atrakce. Vstupné 100 Kč, invalidé a děti
do 10 let zdarma.
Více na informací naleznete na webu
www.foodevent.cz, www.vsechnychute.
cz nebo na facebooku. Všechny
chutě světa www.facebook.com/
vsechnychutesveta
Pořádá: Štefan Oršoš s podporou města
Dobřichovice

6. června, v sobotu 8:00 –
12:00 na Křižovnickém náměstí
před zámkem
Farmářské trhy.
(místo konání je posunuto z důvodu
pořádání Středověkých slavností)
www.dobrichovicketrhy.cz
Pořádá: Město Dobřichovice

8. června, v pondělí v 19 h na
zámku.
Závěrečný koncert dětí ze ZUŠ.
Pořádá: ZUŠ Dobřichovice

12. června, v pátek od 17h ve
velkém sále na zámku
Vítání občánků.
V souladu s ustanovením zákona 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, nelze
automaticky rozesílat pozvánky k vítání
občánků do domácností. Nemůžeme
nahlížet do evidence obyvatel a za tímto
účelem zjišťovat osobní údaje o rodičích.
S ohledem na tuto skutečnost prosíme tedy
všechny rodiče, kteří mají zájem se akce
zúčastnit, aby se včas přihlásili telefonicky, emailem info@dobrichovice.cz nebo
osobně na sekretariátu městského úřadu.

Pořádá: Město Dobřichovice

14. června, v neděli od 16 h
do 19 h v Dobřichovickém
domku, 5. května 12.
Slavnostní otevření
INFOCENTRA a ukončení
prvního školního roku DODA.
viz články v listu

20. června, v sobotu 8:00 –
12:00 u zámku pod lípou
Farmářské trhy
www.dobrichovicketrhy.cz.
Pořádá: Město Dobřichovice

21. června v neděli na zámku
Slavnostní zahájení
divadelních slavností:
17h divadelní průvod, v 18 h koncert
vokálního souboru Cabinet, 19 h
představení Úžasná svatba (hraje
divadelní soubor Bakov nad Jizerou)
24. června, ve středu od 20 h – Byl
jednou jeden král (Dobřichovická
divadelní spol.)
25. června, ve čtvrtek od 20 h – Byl
jednou jeden král (Dobřichovická
divadelní spol.)
26. června, v pátek od 20 h – Byl
jednou jeden král (Dobřichovická
divadelní spol.)
27. června, v sobotu od 20 h–Byl
jednou jeden král (Dobřichovická
divadelní spol.)
Předprodej vstupenek v Galerii Bím a na
www.divadlo-dds.cz Prodej na místě
před představením.
Pořádá: Dobřichovická divadelní společnost s podporou Města Dobřichovice
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ŘEVNICE
Porta je branou do světa folk a country
Letos bude v Řevnicích již po osmé. Lesní divadlo
26. – 28. června 2015
Na nejstarším letním open festivalu u nás
zazářila spousta známých hudebních osobností:
Rangers, Jaroslav Samson Lenk, Jarek Nohavica,
Karel Plíhal, Wabi Daněk, či Xindl X a řada dalších
vynikajících interpretů a kapel. Porta se za celou
svoji existenci stala branou do velkého hudebního světa folk a country.
Cesta k cenné trofeji interpretační i autorské
soutěže vede přes oblastní kola Porty, kde jsou
soutěžící stejně jako v samotném finále hodnoceni odbornými porotami. Letos soutěžilo více
než 250 soutěžících interpretů nebo kapel. Mezi
postupujícími jsou například Kristína Nýdlová,
skupina Kabája, Thei-chan v Duu, Shodou okolností a další interpreti.
Vítěz finále získá
sošku Porty,
kytaru Furch
právo vystoupit na finále Porty v Řevnicích
2016 ve svém samostatném recitálu
vítěz i další tři z předních míst jsou nominováni jako soutěžící na Mezinárodní festival
Porta 2016 v Ústí n/L
vítěz a další z předních míst jsou doporučeni k vystoupení na partnerských festivalech
Porty.
prostor v samostatném medailonku na Country rádiu
možnost prezentace v některých dalších partnerských rádiích Porty

možnost natočení audio nahrávek ve Studiu
Chevalier v Řevnicích
video nahrávku z finálového vystoupení
v Řevnicích
jedna z písní bude zařazena na CD Porta 2015.
Finále proběhne ve dnech 26. – 28. června
2015 již po osmé v Řevnicích a vítěze čeká nejen
sláva a potlesk, ale také zajímavé ceny a možnosti
dalšího vystupování na spřátelených festivalech.
Organizátoři festivalu opět připravují velice zajímavý hudební program, na kterém vystoupí celá
řada známých osobností, jako například: Jaroslav
Wykrent, Věra Martinová, Robert Křesťan, Hop
Trop, Petr Spálený, Petr Bende, Asonance, Epyde
Mye, Slávek Janoušek a také zvláštní host Porty,
skupina Buty v unplugget podobě.
Patronem Porty je SAI – Svaz autorů a interpretů. Hlavními mediálními partnery jsou
Country rádio a Český rozhlas.
Jaroslav Samson Lenk řekl o Portě v Řevnicích:
„ Kdybyste mě nepozvali, tak já se přijedu alespoň
podívat, protože tady je to pokaždý kamarádský,
přijemný a hlavně je to o hudbě…“
Pokud chcete i vy být součástí svátku
folk a country hudby u nás, máte jedinečnou
možnost, zakoupit si vstupenky v předprodeji,
nebo je koupit jako dárek svým přátelům… –
http://porta-festival.cz/predprodej-vstupenek
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Zábavný program populárního baviče
ZDEŇKA IZERA „Furtluftdurch tour“
Agentura AURA-PONT vás zve na pořad,ve
kterém se diváci budou moci setkat s jedineč-

ným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky.
Partnerkou Z. Izera v novém programu bude
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková. Program proběhne dne 16.
června v 19,30 hodin v KINOdivadle Řevnice.
Předprodej vstupenek Kino Řevnice, MěKS
Řevnice v Zámečku Řevnice.
Dětské představení Michalovi mazlíčci
Michal Nesvadba, 20. června od 10:30 v Lesním
divadle
Zajíček a Velká Mrkvová Záhada
Tato autorská loutková hudební pohádka Dominika Tesaře (Divadlo 100 opic, dříve Mimotaurus)
vypráví o zajíčkovi Kuliferdovi (nepleťte s Kiloferdou!), který je nejen pěstitel mrkve, ale též dobrý
detektiv. Při pátrání po zloději mrkve zachrání
vlastně celé království.
Představení je určeno dětem z MŠ a žákům 1.
a 2. tříd ZŠ.
Divadlo 100 opic je dlouholetým (a oceňovaným) účastníkem festivalů jako Letní Letná,
Skupova Plzeň, Mezi ploty, Zlomvaz, Loutkářská
Chrudim a dalších.
V Řevnicích už jsme viděli Zimní pohádku
a Zatracený děcko. Koná se v úterý 23. června
od 10 hodin v řevnickém Lesním divadle a bude
trvat asi 50 minut. Vstupné činí 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Občerstvení zajištěno!
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve dnech 5. května a 22. června 2015
Dobřichovice – u Městského úřadu od 14.20 hod.
Při prodeji slepiček provádíme také výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hodin
na telefonu 601-576270, 606-550204 nebo 728-605840

Základní škola Dobřichovice
přijme od září 2015

učitele pro 1. stupeň
a speciálního pedagoga
Podrobné informace na tel. čísle
25771-1149 nebo 731-521886.

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,

přijme na pozici
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny
Tel. 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

PC Akademie nabízí v Dobřichovicích
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé–dopolední, večerní, nebo víkendové.
Kurzy jsou vhodné i pro seniory.
Základy ovládání PC–Jak na Internet–Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office–Word, Excel, PowerPoint
Internet pro veřejnost.
Informace a přihlášky na tel. 602395228 a na www.pckademie.cz.
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba – 155
Záchranná služba Řevnice
25772−1555, −1666, −1777
Policie – 158

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
25771−1730

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478

sobota 6. a 20. 6. od 8 – 12 hod.

Kino Řevnice – červen (www.kinorevnice.cz)
3. června, středa 20:00 hodin – Stále spolu (80 Kč)
5. června, pá. 20 hodin – Šílený Max: Zběsilá cesta
6. června, sobota 15:30 – Sedmero krkavců
6. června, sobota 20:00 – Láska na první boj
10. června, středa 20:00 – Táhni do pekel (90 Kč)
12. června, pátek 20:00 – Život je život (110 Kč)
13. června, sobota 15:30 – Hurá na fotbal (100 Kč)

24

13. června, sobota 20:00 – Jurský svět (120 Kč)
16. června, úterý 19:30 (vystoupení) Zdeněk Izer
17. června, středa 20:00 – Slepá (80 Kč)
19. června, pátek 20:00 – Den blbec (110 Kč)
20. června, sobota 15:30 – Ovečka Shaun (80 Kč)
20. června, sobota 20:00 – Poutník (Paul Coelho)
24. června, středa 15:00 (baby-bio) – Život je život
24. června, středa 20:00 – Dior a já (100 Kč)
26. června, pátek 20:00 – Země zítřka (100 Kč)
27. června, sobota 15:30 – Mimoni (110 Kč)
27. června, sobota 20:00 – FILM NA PŘÁNÍ

MNÍŠEK POD BRDY
Neděle 14. června 2015, od 15.00 vernisáž
výstavy Petry Doležalové a Libora Špačka ÚTĚKY
DO PŘÍRODY – fotografie z cest. Klášter v barokním areálu Skalka
Neděle 14. června 2015, od 16.30 vernisáž
výstava Jany Janouchové OBRAZY. Kostelík sv.
Maří Magdalény v barokním areálu Skalka
Výstavy na Skalce jsou přístupné v sobotu,
neděli a svátek od 10 do 17 hodin, jinak po
dohodě se správcem areálu na telefonu kulturního střediska Mníšek pod Brdy.

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900
Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává Městský úřad Dobřichovice
a rozšiřuje zdarma do všech domácností.
IČ města: 241181
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 15. května 2015
Uzávěrka příštího čísla je 15. června 2015
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
V. Bezděk, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

č í s l a

Košíkářský trh a Královský průvod v Řevnicích
Letos se koná v neděli 7. června od 9 hodin na
řevnickém náměstí. Přibude košíkářů i těch,
kteří pletou z jiných materiálů. Účastní se školka
Pikolín, Lesní školka a škola ZeMě a Leťánek. Předvedou nejen své výrobky, ale umožní v dílničkách
příchozím vyzkoušet si základy pletení z pedigu.
Pan Altman bude předvádět opravdické pletení
z vlastnoručně připraveného proutí. Premiéru bude
mít pivo Moucha pana Mouchy. Modrý domeček
nabídne skvělé pochutiny a nebude sám.
Hudební program zahájí bubeníci z řevnické
ZŠ. Na jejich bubnech si pak můžete vyzkoušet
oblíbené gumičkování. Pokračovat budou klarinetisté a zpěváci ZUŠ a pak už program trochu
přitvrdí. Skupina Klika hraje vlastní rockové
skladba, trio The Slapdash vás naláká na festival Rockabilly Rumble a trochu portovního bluegrassu uvítá císaře Karla IV. s doprovodem.
Členové spolků jsou žádáni, aby se k uvítání
průvodu dostavili v hojném počtu a v slavnostních uniformách a krojích, o slavnostní náladě
nemluvě.
VS

Starosta a tajemník – 25771−2182

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103

