XXIII/2007/4–Zima

Dobřichovické Kukátko
Čtvrtletník aneb čtvero ročních dob v životě věcí, slov, nápadů, zvířat, lidí.

Skřítci & spoluobčané • Jedni staví, druzí ničí aneb
hřiště! • Dobrá filmová adresa • Kdo byla Jarmila
Novotná? • Vodňanští kapři opět do Dobřichovic! • Sport

NABÍZÍME K PRONÁJMU PROSTOR PRO PROVOZOVNU,
KANCELÁŘE NEBO OBCHOD

Palackého náměstí 541, centrum Dobřichovic, vedle pizzerie, 117m2

DOB-Invest a.s.:
Za Mlýnem 2, 252 29 Dobřichovice, www.dob-invest.cz, dob-invest@dob-invest.cz
Tel.: 257 712 630, 221 884 850, 606 620 920 / Fax: 257 712 398, 221 881 860
Bohatá nabídka
kuchyňských
spotřebičů

Vodárny, čerpadla

Podlahové
a stěnové vytápění

Regulace topení

Plynové kotle,
Ohřívače vody

Chladničky, mrazáky,
myčky

Sporáky volné
i vestavěné

Koupelny

Široký sortiment uvedených výrobců zakoupíte v naší prodejně!

Výhradní zastoupení
pro výrobky Quantum:
ohřívače vody & sluneční kolektory

Regulace vytápění

Materiály pro topenáře
a instalatéry

Kamna, krby
kachlové pece

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00 Servis všech zakoupených výrobků!

tel.: 257 720 442–3 Karlická 465, Lety u Dobřichovic www.kbterm.cz

• výstavba a prodej bytů a obchodů
• pronájem nebytových prostor
• správa nemovitostí
• realitní činnost

Rembrandt – reprodukce obrazů

vánoční zastavení s Jiříkem Třanovským

Reprodukce obrazů známých mysliveckých malířů
Pro zkrášlení vašich mysliveckých domovů Vám nabízíme umělecké reprodukce.

František Liebl:
Obj. č. 5221 – Podzimní říje
Formát 45 x 3 cm, cena 1.50 Kč
Obj. č. 521 – Jeleni v břízkách
Formát 30 x 40, cena 1.000 Kč

Václav Nasvětil:
Obj. č. 500 – Srnec
Formát 3 x 45 cm, cena 1.50 Kč
Obj. č. 5211 – Svatý Hubert
Formát 3 x 45 cm, cena 1.50 Kč
Obj. č. 520 – Vzlétající kachny
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč
Obj. č. 5207 – Divočáci přes kládu
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč
Obj. č. 520 – Jelen za úsvitu
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč

Helmut Busch
Obj. č. 5201 – Srnčí zvěř v zimě
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč
Obj. č. 5202 – Divočáci u potoka
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč
Obj. č. 5043 – Jeleni
Formát 30 x 40 cm, cena 1.000 Kč

Vyžádejte si katalog reprodukcí, zasíláme jej zdarma.
Objednávky zasílejte na adresu: Rembrandt s.r.o., Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice, tel./fax: 257 712 287, e-mail: diana @myslivci.cz
Široký výběr veškerého sortimentu v internetovém obchodě pro myslivce na www.myslivci.cz.

Co jsme všickni lidé hříšní radostně čekali,
to anjelé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
Ro: A protož plésejme, všickni se radůjme,
pacholátku nemluvňátku zpívejme.

Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
z čisté Panny narozený, poklade nejdražší.
Ro: Králi náš, Pane náš, skloň se k nám
jako pán, dej milosti, Tvé radosti, dojít nám.

Pro letošní vánoční zastavení jsme spolu se souborem Ludus musicus a pro štědrovečerní
karlické společné zpívání vybrali starodávnou píseň Čas radosti, veselosti, kterou nám zanechal
ve slavné sbírce Cithara sanctorum vynikající pobělohorský básník Jiří Třanovský (Tranoscius, 1592 – 1637). Po studiích v Německu působil postupně v Praze, v Holešově a ve Valašském
Meziříčí. Pobělohorské poměry jej donutily emigrovat, nejprve do Slezska a poté na Slovensko.
Zemřel jako kněz v Liptovském Mikuláši. Byl nadaným básníkem, proslavil se půvabnými latinskými ódami a hymny, dnes jej však oceňujeme zejména pro jeho českou duchovní lyriku. Vydal
ji souborně r. 1636 v Levoči v rozsáhlé sbírce, nazvané Cithara sanctorum, Písně duchovní
staré i nové, kterýchž církev křesťanská při vejročních slavnostech a památkách, jakož i ve
všelikých potřebách svých obecních i obzvláštních s mnohým prospěchem užívá ... Sbírka,
obsahující soubor starších písní, sahající až do husitské a raně reformační tradice, vlastní
Třanovského skladby i písně jeho současníků a spolupracovníků, se stala snad nejčastěji vydávaným a také často doplňovaným evangelickým kancionálem. My jsme měli k dispozici vydání
vídeňské z r. 1790, v němž je uvedená píseň na straně 47. Tuto píseň si budete moci zazpívat
společně se souborem Ludus musicus při štědrovečerním setkání v karlickém kostele sv. Martina a Prokopa, o němž píšeme v rozhovoru s vedoucím souboru, p. F. Běhounkem. Pozn.: ono
Ro: v textu je obvyklá dobová zkratka za latinské repetitio = opakování, melodický refrén.
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I letos tradičně:

SV. MARTIN V PLNÉ ZBROJI
Vážení čtenáři, svatý Martin letos
dodržel tradici a vecválal v plné zbroji
i s relevantními kulisami. Když nahlédneme do staročeských lidových tradic, dozvíme se, že den sv. Martina býval mezníkem
hospodářského roku, děvečky i čeledíni
končívali v této době službu (proto tolik
Martínků v příjmeních ...), běh času zvolňoval zběsilé tempo do volného kroku a bujaré veselení tiše přecházelo do nadcházejícího adventního ztišení, půstu a rozjímání.
Pekly se husy a tzv. podkůvky Martinova
bílého koně, známé martinské rohlíčky.
A zřejmě ze sousedního Německa se zde
uchytil i zvyk zhotovovat si na den sv. Martina rozličné svítilny, lucerny a lampiony
a jimi prosvítit a prozářit podzimní tmu.
I my bychom chtěli přinést takové malé
světélko do tichého adventního přítmí. Je
jím zimní a vánoční Kukátko, které právě
otvíráte. Na co se v něm můžete těšit?
Hned na začátku najdete píseň pro
společné štědrovečerní zpívání se souborem Ludus musicus. Dočtete se i o stavění
v centru, dobrou zprávou jistě bude text
o dětských hřištích. Najdete tu také malou
početní taškařici i krásné věty o lásce, které se zrodily v myslích těch nejmenších.



Nepřijdete ani o dobrou adresu, tentokrát
s tipem na snadné získání zajímavých
filmů. S F. Havlíkem se vrátíme do Dobřichovic konce 19. století. Připomeneme
si vynikající pěvkyni Jarmilu Novotnou.
Vánoční kulturu přiblíží A. Kudrnová-Hrubá a adventní a vánoční program souboru
Ludus musicus jeho vedoucí F. Běhounek.
Stranou nezůstanou ani podzimní vynikající výsledky orientačních běžců, volejbalistů
a volejbalistek, fotbalistů i dalších sportovců. Přejeme Vám pěkné čtení. A také pokojný Advent a klidné a požehnané Vánoce,
vážení čtenáři. A samozřejmě vše dobré
v novém roce, v němž se i my těšíme na
setkávání s Vámi.
Dále se snažíme pracovat na nové
podobě Kukátka, jak pokud jde o formu,
tak i co do obsahu. Znovu děkujeme za
Vaše ohlasy a těšíme se na další. Pro zimní číslo jsme zvolili na obálku opět trochu
jiný pohled na zámek a okolí a v platnosti
stále zůstává barevné odlišení jednotlivých čísel. Budeme rádi, když nám budete
dále psát, jak se Vám nové Kukátko líbí.
Oceníme také, když nám dáte vědět, co
byste ještě v Kukátku kromě stávajících
rubrik rádi viděli a četli.
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A ještě obligátní P.S., které sice málokdo čte, leč přece a co kdyby …: Na způsobu
distribuce tištěné verse Kukátka se nadále
nic nezmění. Kromě tištěné podoby (v níž
by se mělo dostat na náklady vydavatele do
všech dobřichovických domovních schránek,
a nedostane-li se k někomu, pak volejte, dejte vědět) rozesíláme Kukátko též elektronicky ve formátu pdf. Vyšli jsme z obecní databáze adres, na které je rozesílán Informační
list, ale další aktualizaci této databáze si nyní
již děláme sami. Tedy, kdo zareagoval nebo
zareaguje, že Kukátko e-mailem nechce, ze
seznamu adresátů je vyřazen. Jakýkoliv nový
zájemce naopak může o tuto formu požádat.
Rádi seznam rozšíříme.
Pokud nám budete chtít napsat, pak pište laskavě na adresu uvedenou v tiráži. Pokud
jde o elektronické verze příspěvků, přijímáme
běžné formáty, nejlépe však „.doc“ či „.rtf“,
dovolujeme si však požádat, abyste svůj text
nijak speciálně neformátovali, ulehčí nám to
naše vlastní zpracování textu. Rovněž nám
usnadní práci, jsou-li zaslané příspěvky vykorigované a jsou-li co nejméně ve sporu s jazykovou normou. Děkujeme Vám za pochopení
a na Vaše příspěvky a reakce se těšíme.
Vaše redakce
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Dobřichovické Kukátko
Registrováno Ministerstvem kultury České
republiky pod č. MK ČR E 12574.
Vydává Dobřich s. r. o.,
řídí redakční rada ve složení:
Ing. Vladimír Bezděk, Doc. RNDr. Emil Calda,
Ing. Daniel Havlík, PhDr. Jiří Matl (předseda),
Jana Váňová.
Grafické zpracování: Atelier ŽŮ (info@zxu.cz)
Tisk: Ofsetová tiskárna SWL
Středohorská 549, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Uzávěrka tohoto čísla 15. 11. 2007. Uzávěrka
příštího čísla cca 15. 2. 2008.
Adresa:
Jiří Matl, Strmá 139, 252 29 Dobřichovice
(dobrich.kukatko@centrum.cz).
Distribuováno laskavou péčí dobřichovických
poštovních doručovatelek a smluvních partnerů.
Kukátko můžete také obdržet e-mailem ve
formátu PDF a najdete je rovněž na Internetu
v rámci stránky www.Dobrichovice.cz nebo
www.dobrich.cz
Fotografie na titulní straně: Atelier ŽŮ
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aktuality

Dobřichovické děti

SI UŽ MAJÍ KDE HRÁT
Každý den chodím kolem hřiště u naší
školy a mám hřejivý pocit, že se nám to
povedlo. Hrají si tam děti a jsou šťastné.
Teď je ten správný čas pro shrnutí.
Chtěla bych poděkovat Janě Bukačové
(za její nezdolnou energii, vytrvalost a neústupnost), Vláďovi Bezděkovi (za pochopení,
věcnost a systematičnost), Petru Hamplovi
(za administrativní podporu) a paní Janě
Matějčkové (za neskutečnou trpělivost při
přebírání příspěvků od dárců). Samozřejmě
děkuji všem dárcům za ochotu finančně přispět na dětské hřiště, i když zrovna „jejich
děti“ to nepotřebují. Byla bych ráda, kdyby
se jména všech, kdo přispěli, objevila na
opraveném plotě zahrady u ZUŠ.
A jak to vlastně začalo? Byl den zápisu
do osvětové besedy, začátek školního roku
2005/2006. Drobná, energická blondýna
přišla zapsat dceru na kroužek malování
a zpívání pro nejmenší. Nikdo jiný ve třídě
nebyl (vzácný okamžik). Paní se ptala, co se
ve zdejší ZUŠ vyučuje a jaké jsou další možnosti využití volného času dětí v obci. Lehce
jsem se rozpovídala a kromě jiného jsem
pojmenovala tehdy ještě sen – ve druhé
polovině zahrady by bylo hezké mít hřiště.
Paní Bukačová se chytila tématu a vyprávěla mi o svých zkušenostech s veřejnými
hřišti v Itálii a Německu.
Moje první odhady ceny byly značně
naivní a pohybovaly se do 100 000,- Kč.
Záhy jsem pochopila, že by to bylo jen



„ajeťáctví“ a tudy cesta nevede. A kde
na to vzít? Iniciativy se chopila opět Jana.
Za podpory obce byla v létě 2006 zřízena
veřejná sbírka.
A je tu začátek školního roku 2006/2007.
Jana vyrábí s pomocí katalogů plakátek.
Vymýšlíme prosebný dopis a děti ze školy a školky kreslí obrázky vysněných hřišť.
Rozeslaly jsme přibližně 100 dopisů a vylepily 30 plakátků po obci. Ohlas nebyl vůbec příznivý. Slyšela jsem toho hodně o vzdušných
zámcích i o možnostech zneužití sbírky.
Názory veřejnosti se začaly měnit ve
chvíli, kdy začala být v Informačních listech zveřejňována jména dárců. Dalším
příjemným příspěvkem byl výnos ze stánku ZUŠ na prosincovém jarmarku. Začátkem roku 2007 podává město žádost
o grant na ČEZ do Nadace oranžová hřiště.
A tentokrát stálo štěstí při nás (prý přeje
připraveným). Město Dobřichovice získalo
1 500 000,- Kč. Původně jsme chtěli malé
hřišťátko na školní zahradě, ale s takovými penězi se dají uskutečnit i velkolepější
plány. Ale kam s ním ?
K této otázce se vyjadřovali především
zastupitelé. Po delších úvahách byly zvoleny dvě lokality :
hřiště pro větší děti – areál Sokola
hřiště pro menší děti – zahrada u ZUŠ
Také byste nevěřili, kolik firem se v Čechách
zařizováním dětských hřišť věnuje. Bylo
obesláno 14 firem. Zpracovanou nabídku

Dobřichovické Kukátko • XXIII/2007/4–Zima

jsme obdrželi od 9 z nich. Ke zpracování bylo třeba, aby zástupce firmy navštívil
Dobřichovice a detailně prostudoval obě
lokality. Co to pro nás znamenalo? Najít si
čas (na každou firmu 1-2 hodiny) a vše jim
ukázat. Předpokládala se i dobrá znalost
jejich katalogu. Hlavně bylo nutné vědět,
jaké prvky vlastně chceme a co všechno na
nich děti mohou provádět. Týmem, který se
střídal s jednotlivými firmami, byli Bukačová, Hampl a Pelikánová.
Jednotlivé nabídky realizace se shromažďovaly v uzavřených obálkách na
městském úřadu. Byly otevřeny a vyhodnoceny najednou komisí ve složení Bukačová, Bezděk a Pelikánová. Stanovili
jsme si kritéria hodnocení – funkčnost,
bezpečnost, rozmanitost prvků, kvalita použitých materiálů, architektonické
řešení celého hřiště a cena. Jednotlivá
kritéria jsme bodovali a zapisovali do
tabulky. Ne všechny nabídky byly zpracovány stejně kvalitně a občas jsme luštili
„co básník míní“. Tabulku jsme předložili
ke konečnému rozhodnutí o vítězi radě.
Rada odsouhlasila firmu Prolemax.

Najednou tu byl další problém. Na
Brunšově žádné hřiště nebude? Dodatečně se rozhodlo, že třetí hřišťátko vyroste na
souběhu cest Na Vyhlídce a Nová Cesta.
To však bude předáno do užívání dětem až
v příštím kalendářním roce. A našly se i další peníze - město uvolnilo další prostředky,
přispěla americká družební obec Manhattan a vysoký byl i výtěžek z dražby vín na
Vinařských slavnostech.
A najednou se začalo kopat a zasazovaly se první hrací prvky. Každý den jsme
mohli sledovat, jak hřiště roste. Děti se už
nemohly dočkat a lezly na neukotvenou
pyramidu. Nyní jsou obě hřiště dokončena. Každý den si na nich hrají děti. MAJÍ
SI KDE HRÁT!
Samozřejmě ještě nedošlo ke slavnostnímu otevření a není zcela jasné, kdo na
hřiště bude dohlížet. Měli bychom to být
my všichni. KDYŽ DOVOLÍME VANDALŮM
HŘIŠTĚ ZNIČIT, NEBUDEME MÍT ZASE NIC!
Proto apeluji i na náhodné kolemjdoucí,
kteří uvidí, že se na hřišti někdo nevhodně
chová, nebuďte lhostejní.
Bára Pelikánová

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – POHLEDEM Z REDAKCE
Máme ve městě pro děti dvě zbrusu
nová hřiště a příští rok přibude ještě třetí.
Kdo je viděl, asi uzná, že se opravdu povedla. Konečně množství dětí (a bohužel také
různých pubertálních výrostků), kteří je pravidelně využívají, hovoří za vše.
Člověk je tvor zapomínající. Tak jako
jsme roky žádné pořádné hřiště pro děti
v Dobřichovicích neměli (a většině z nás to
přišlo normální), tak si stejně rychle zvykneme – a budeme považovat za normální
– že tu dvě (tři) perfektní hřiště stojí. Řada
lidí, kteří se o hřiště zasloužili, byla vyjme-

nována v předchozím článku. Chci vyzdvihnout hlavně dva klíčové aktéry.
Předně je to motor celého nápadu od A do
Z – dvě dámy – Bára Pelikánová a Jana Bukačová. Jako autorky předchozího textu si těžko
mohou poděkovat samy sobě, a tak tuto milou
povinnost s potěšením přebírám na svá bedra. Nebudu vypisovat, co všechno pro hřiště
udělaly přímo i v zákulisí, jakkoliv jsem toho
za rok a čtvrt, co jsem „kauzu hřiště“ blíže sledoval, viděl opravdu dost. Omezím se pouze
na jednověté konstatování: kdyby jich nebylo,
tak ta hřiště v Dobřichovicích nemáme.
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Druhým aktérem je město Dobřichovice. Jednak pracovníci městského úřadu,
rada města v čele se starostou i zastupitelé. Dovolím si tvrdit, že byli všichni postaveni před v Dobřichovicích zcela novou situaci. Občané pojmenovali konkrétní problém
– chybějící dětská hřiště. A nejen že nezůstalo pouze u pojmenování, okořeněného
popřípadě typickým nadáváním či stěžováním. Dvě konkrétní osoby předložily městu
návrh řešení, nainvestovaly do celé akce
stovky hodin svého volného času (který by
určitě uměly využít jinak a pro sebe a své
rodiny lépe), vzaly na sebe nemalé finanční riziko v podobě ručení za bezpečnost
finančních prostředků ve sbírce a podstoupily také nemalé „reputační“ riziko
(Proč to dělají? Co z toho mají? Nezpronevěří peníze, které jim dám? A stejně se
to nepovede … atd.). Diskuse s městem
(radou, zastupitelstvem) nebyla ani krátká
ani jednoduchá, ale nakonec se podařilo
prošlápnout zcela novou cestu a dovést
tento projekt, s podporou města v zádech,

do úspěšného konce. Kéž bychom v tomto
„joint venture“ mezi městem a občany při
vylepšování, zpříjemňování a zdokonalování našeho města dokázali pokračovat
i v jiných oblastech!
Já osobně mám z úspěšného výsledku
dvojí radost. Za prvé, podobně jako desítky spoluobčanů v Dobřichovicích, jsem i já
rodič, jehož děti – 7, 4 a 2 roky – jsou a ještě řadu let určitě budou nadšenými uživateli obou hřišť. A za druhé, projekt „hřiště“
ukázal, že v Dobřichovicích žijí lidé, kterým
není jedno, jak jejich město vypadá. Jsou
ochotni překonat obavy z „neznáma“ a něco pro to udělat. Ať už přispět penězi do
sbírky, nebo třeba svým časem ve prospěch
realizace celé akce. A město je nenechá
ve štychu, byť samozřejmě jeho představitelé nemohou vyhradit svůj čas pouze na
tuto konkrétní akci a také peněz v městské pokladně není nikdy nazbyt. Myslím,
že i toto je důvod, proč jsou Dobřichovice
docela dobrým místem k žití.
Za redakci Kukátka Vladimír Bezděk

Deset let výstavby

V CENTRU DOBŘICHOVIC
Společnost DOB-Invest a.s. oslavila
počátkem tohoto roku 10 let své existence. Byla založena s konkrétním záměrem
– realizovat výstavbu v centru Dobřichovic.
Její představitelé ještě před založením společnosti začali spolupracovat s architektonickou kanceláří Atelier 90 s.r.o. a zadali
u ní zpracování urbanistické studie širšího
centra Dobřichovic. Mnohé z úvodní urbanistické studie bylo následně realizováno.
V současné době je dokončován dům E
v lokalitě V Zahradách – za nákupním stře-
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diskem Jednoty naproti staré škole. Těsně sousedí s domem dokončeným vloni
– čp. 1081. Projekt obou domů vznikal po
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povodních z roku 2002 a poprvé obsahoval i garáže v suterénu. Oba tyto faktory
nás vedly k umístění přízemí těchto domů
výše než u předchozích staveb – nad
hranici povodně a na úroveň nejvyššího
terénního bodu v místě dřívějšího Okálu.
Obchody jsme orientovali tak, aby mezi
dokončeným a dokončovaným domem
vznikl obchodní parter, do něhož bude
přístup i průchodem z ulice 5. května.
Věříme, že po úplném dokončení bude
výsledek přijímán stejně kladně jako první
domy na Palackého náměstí. A omlouváme se všem, které stavba svým hlukem,
prachem či záborem prostoru, kde vznikne
po dokončení domu nový chodník, obtěžovala. Už brzy bude možné všechny části
nového objektu využít.
Z původních plánů v centru Dobřichovic
zbývá přestavět domy čp. 15 a 348 (dřívější pošta a spořitelna). V plánech bylo toto
označováno jako III. etapa výstavby, ale
vhodný čas nazrál až nyní. Součástí přestavby bude i demolice nárožního domu,
který se do Palackého náměstí obrací svým

dvorním traktem (v ulici 5. května je dnes
v tomto domě obchod paní Hájkové s ovocem a zeleninou, ten se mezitím přestěhuje do dokončovaného domu V Zahradách).
Vyprojektovat přestavbu domu čp. 15 a 348
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včetně nároží není jednoduché. Stav současného objektu by ani po rozsáhlé rekonstrukci nevyhověl dnešním požadavkům
na kvalitu bydlení (proslunění, dispoziční
řešení apod.) a neumožnil by ani v části
suterénu umístit parkování automobilů.
To hovoří pro realizaci novostavby na části
původní spodní stavby. V současné době je
dokončena dokumentace pro územní řízení, která stanovuje kapacity, hlavní objemy
a principy architektonického řešení. Defi-

nitivní podoba nového objektu bude dále
upravena v následujících stupních projektu. Jedná se o stavbu v pohledově velmi
exponovaném místě. Některé z variant
zpracovávaných architekty Ladislavem
Vlachynským a Jiřím Dřevikovským můžete
vidět na straně 10 až 12 tohoto Kukátka.
Zajímalo by nás, která z variant Vás zaujala nejvíce. Skutečně navržené řešení Vám
ukážeme v příštím čísle.
D. Havlík / www.dob-invest.cz

skupina osmi dětí obývá se svými vychovateli jeden ze 4 domečků. Naším cílem je přiblížit život v domově co nejvíce rodinnému
stylu. O tom, co se u nás aktuálně děje, se
více dozvíte na http://dd-lety.wz.cz/index.
htm. Domov jsme otevřeli v roce 2006 a už
po prvním roce provozu jsme se rozhodli pro
hostitelskou péči, jakožto málo využívanou
formu pomoci dětem školního věku, které
mají mizivý kontakt s vlastní rodinou. Chceme krátit dětem pobyt v ústavní výchově na
nezbytně nutnou dobu, proto pod patronací
Diagnostického ústavu Dobřichovice ověřujeme v ČR unikátní projekt sanace rodin
dětí tak, aby se do nich mohly bezpečně
vrátit, nebo najít novou rodinu náhradní.
B. Strouhalová
Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna Dobřichovice
hlásí: zaměstnanci ústavu mezi sebou uspořádali sbírku pro matku jednoho z dětí: Do
tíživé situace se dostala matka jednoho z dětí
zařazených nedávno do Diagnostického ústavu Dobřichovice. Přestože má velký zájem
s ústavem spolupracovat a dceru navštěvo-

vat, nedovolovaly jí to její životní podmínky.
Díky ochotě a nadšení pedagogického sboru,
které šlo bohatě nad rámec jeho profesionální povinnosti, se však sociálně velmi slabé
rodině dostalo nejen dostatečné podpory
odborné, ale i finanční, když se zaměstnanci ústavu rozhodli složit se na ni z vlastních
prostředků. Matka použila vybrané peníze na
řešení nelehké situace dcery.
Veřejnost často nahlíží na dětské domovy
a další státní instituce, které se věnují dětem
v tíživé životní situaci, ne právě lichotivě.
Konkrétní příklad z Dobřichovic však svědčí
o tom, že i přesto dělají zaměstnanci ústavů
vše pro to, aby se děti svěřené do jejich péče
cítily co nejlépe. „Jsme přesvědčeni, že dětem
nepomůže medializování koncepčních sporů
mezi státními a nestátními zařízeními, ani jiné
podobné kampaně. Chceme udělat maximum
pro dítě. Staráme se o ně během pobytu, připravujeme ho na budoucí život, pomáháme navázat
a udržet kontakt se zákonnými zástupci, podporovat pomalu obnovované nebo nově vznikající
citové pouto. Není to jednoduché, ale ve finále
to vždy stojí za tu obrovskou námahu“, uvedl
vedoucí diagnostického ústavu Mgr. Vanžura.

O diagnostickém ústavu:
Naše činnost je vymezena zákonem č. 109/2002Sb.
Posláním Diagnostického ústavu je:

SPLNÍ SE DĚTSKÁ PŘÁNÍ?
Rozhodně tomu mohou pomoci návštěvníci dobřichovického zámku a zámecké restaurace, v jejíchž prostorách se
letos poprvé rozsvítil populární Strom
splněných přání, jak ho známe z adventní
atmosféry jiných měst. Zdobí jej obálky,
do kterých ukryly svá vánoční přání děti
z Dětského domova v Letech. Přijdete-li
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si utrhnout obálku, najdete v ní i vy malé
překvapení na památku.
Akci se podařilo uspořádat díky podpoře
odboru kultury dobřichovického úřadu a mimo
jiné má přispět k integraci dětského domova
jako součásti života zdejšího regionu.
Dětský domov Lety: V našem domově
žije 32 dětí od 3 do 18 let. Každá rodinná
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• provádět komplexní diagnostiku dětí, jimž byla nařízena ústavní výchova • kvalifikovaně rozhodnout o jejich dalším zařazení do zařízení ústavní výchovy vč. stanovení terapeutických postupů • a vykonávat odborný dozor a supervizi zařízením
ústavní výchovy ve Středočeském kraji. Nad rámec našich povinností realizujeme
přednáškovou činnost a grantové projekty směřující k institucionální změně ve prospěch oprávněných zájmů dítěte po nařízení ústavní výchovy (například zaměřené
na zkrácení doby ústavní výchovy a sanaci rodin dětí). Pražská 151, 252 29 Dobřichovice, www.dud.cz. Více informací: Mgr. Viktor Vanžura, vedoucí Diagnostického
ústavu (vanzura@dud.cz), 775 583 116
B. Strouhalová
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z našeho života

O LÁSCE OČIMA DĚTÍ
Zeptáte-li se dětí, co si představují pod slovem „láska“, patrně se nedovíte, že to
je „citový vztah příchylnosti nebo citově pozitivní sociální vazby“, jak praví encyklopedický slovník UNIVERSUM. Můžete se však dovědět něco, nad čím budete zírat stejně,
jako zírali psychologové a pedagogové, kteří tuto otázku položili skupině čtyřletých až
osmiletých dětí. Některé jejich odpovědi byly totiž nečekaně hluboké a svědčily o představivosti, kterou bychom u dětí tohoto věku nečekali. Posuďte sami.
Rebecca, osm let:
Od té doby, co moje babička onemocněla
artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat
si nehty na nohou. Tak to za ní teď dělá můj
dědeček, i když má artrózu v rukách. To je
podle mě láska.
Billy, čtyři roky:
Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno
trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jméno
je v jeho puse v bezpečí.
Karl, pět let:
Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si
spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají.
Chrissy, šest let:
Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků
a nechcete z jeho porce žádné na oplátku.
Terri, čtyři roky:
Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste
unavení.
Danny, sedm let:
Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka
a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná.
Billy, sedm let:
Láska je, když se s někým stále pusinkujete.
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A až pusinkování přestane bavit, tak pořád
chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje
maminka s tatínkem jsou takoví.
Bobby, sedm let:
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se. (!!!)
Nikka, šest let:
Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli
byste začít u kamaráda, kterého nenávidíte.
Noelle, sedm let:
Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí
jeho tričko, a on ho pak nosí každý den.
Tommy, šest let:
Láska je, když jsou stará paní a starý pán stále přátelé, i když se už tak dobře znají.
Cindy, osm let:
Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla
jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. Podívala jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali, a zahlédla jsem tatínka, jak na mě mává
a usmívá se. Byl jediný, kdo to udělal. Pak už
jsem se vůbec nebála.
Elaine, pět let:
Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší
kousek kuřete.
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Chris, sedm let:
Láska je, když mamka vidí taťku celého
smradlavého a upoceného, ale i tak o něm
říká, že je větší fešák než Robert Redford.

Karen, sedm let:
Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou
nahoru a dolů a odlétávají z nich malé hvězdičky. (!!!)

Mary Ann, čtyři roky:
Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej, i když jste ho nechali samotné celý den.

Snad některého čtenáře tyto dětské názory
zaujmou a aspoň v této vánoční době se zamyslí, zda se s touto „mocnou čarodějkou“ ještě
pořád setkává a zda ji také někdy projevuje.
HgS

SILVESTROVSKÝ PROBLÉM
(mládeži poněkud nepřístupný)
Nejeden čtenář si jistě vzpomene na
pocity radosti a úžasu, které prožíval při
zdolávání školních úloh tohoto typu:
Za jak dlouho posekají sekáči A, B, C
louku L společně, je-li známo, že A by sám
posekal polovinu celé plochy za 26 minut,
B jednu osminu za čtvrt hodiny a kdyby sekáč
C po pěti minutách nezlomil kosu?
Následujícím problémem, který předkládáme čtenářům Kukátka, vycházíme vstříc
všem těm, kteří na bájné postavy A, B, C, …
z těchto úloh nemohou zapomenout a kteří
naši redakci neustále bombardují dopisy
se žádostí o zveřejnění aspoň několika příkladů podobných těm, které kdysi tak rádi
a s oblibou ve škole počítali. Když jsem se

nedávno záplavou těchto dopisů probíral,
vzpomněl jsem si na jeden příklad, který mi
byl – i když v podobě poněkud jiné – kdysi
předložen. Předkládám jej čtenářské obci
v naději, že se každý pokusí zdolat jeho
úskalí nejprve sám a že se k přiloženému
řešení obrátí teprve tehdy, když se mu tyto
překážky nepodaří zdolat.
Manželka M. pana P., která je o silvestrovské půlnoci právě o 21 let starší než její
dítě D., bude za šest let od této chvíle pětkrát
starší než D. Určete, kterou z následujících
činností vykonává pan P., jestliže v tomto okamžiku a) luxuje, b) hasí vánoční stromeček,
c) vyměňuje v kuchyni žárovku, d) nalévá
šampaňské, e) je na služební cestě.

Potřebujete si popovídat o svých problémech? Třeba o tom, s čím nechcete zatěžovat své blízké, přátele nebo rodinu? Jsem v posledním ročníku psychoterapeutického výcviku a možná byste to mohli zkusit právě se mnou. Pokud ano, ozvěte se
mi buď na e-mail: marketah@centrum.cz, nebo na telefon: 720 366 955. Děkuji.
Markéta Hubová
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Řešení:
Je-li stáří paní M. o silvestrovské půlnoci x roků, pak:
x − 21..................................... je stáří dítěte D. o silvestrovské půlnoci,
(x – 21) + 6 = x – 15............. je stáří dítěte D. za šest let od této půlnoci,
x + 6....................................... je stáří paní M. za šest let od této půlnoci.
Protože paní M. bude za šest let pětkrát starší než její dítě D., platí:
x + 6 = 5(x – 15),
takže
4x = 81,
neboli

x = 20,25.

Znamená to, že dítěti D. je o silvestrovské půlnoci 20,25 – 21 = − 0,75 roku. Zkušený čtenář
snadno usoudí, že z uvedených možností pro činnost pana P. nastává pouze případ e).
HgS

PŘÍBĚH CESTY SKŘÍTKŮ
Redakce obdržela zvláštní zprávu. Zprávu o díle dobrém, o činu pro druhé
lidi – a ještě k tomu a hlavně: pro ty z nás, kteří jsou zatím malými lidmi.
Radostnou zvěst brzy doplnila její nevítaná sestra: špatná zpráva. Podáváme tedy obě laskavým čtenářům, co námět k úvaze, k reflexi o našem
současnu či k reakci, již rádi otiskneme.
Velectění čtenáři, ráda bych Vám vyprávěla příběh Cesty skřítků: Začal se na mých
procházkách do lesů nad naším krásným
maloměstem. Při jedné takové výpravě jsme
s dětmi narazily na velmi vzácnou přírodní zajímavost, o které mnozí z Vás ještě nemají ani
nejmenšího tušení. A tak byly jednoho krásného dne v brdských hvozdech nad Brunšovem
objeveny rozsáhlé kolonie lesních skřítků.
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Z dosavadních pozorování vyplývá,
že je možné tento nový druh zařadit mezi
obratlovce, třídy savců, řádu primátů, skupiny poloopic, jedná se o čeleď nártounovití, rodu skřítků, druhy: Brďolové, Brďolíni,
Brdíci a Brďouskové. Tito skřítci si v obecním lese (samozřejmě s vědomím městské
rady) vybudovali vlastní hravě naučnou
stezku. Tato cesta dlouhá necelé 2 km
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a značená bílými fábory měla deset zastavení. Na každém z nich byla informační
tabulka o jednom lesním zvířátku a minimálně jeden lanový herní prvek pro pobavení skřítků i dětí. Herní prvky měly atesty
bezpečnosti požadované skřítky a děti je
směly použíti jen pod dohledem dospělé
osoby na vlastní nebezpečí, ale ukázalo
se, že je skřítci nadimenzovali dostatečně.
Nikomu se zde nic zlého nepřihodilo.
Svou stezku skřítci předali dětem u příležitosti svátku „Ukládání do postýlek“ na
svatého Martina. Skřítci zalézali do postýlek opravdu na poslední chvíli. V neděli 11.
11. ráno skutečně přijel Martin na bílém
koni, brzy se však sníh proměnil v déšť
a celé dopoledne bylo dosti sychravé. A tak
nejen skřítci, ale i mnoho dětí zůstalo raději v postýlkách. Ti, kdo v tomto nevlídném
počasí přišli, snad nelitovali a odcházeli
nejen spokojeni, ale i o něco moudřejší. Na
konci cesty na ně přeci jen jeden skřítek
čekal a každému předal rolničku, kterou
mohou děti na jaře skřítky zase probudit
ze zimního spánku.
Ptáte se proč o této skřítky pracně zbudované stezce píši v minulém čase? Proč

nezvu rodiče s dětmi k zábavné i poučné
procházce lesem? Neboť už žádná hravě
naučná cesta skřítků není!!!
Když ještě před slavnostním otevřením zmizel hned první lanový herní
prvek, dalo se to vysvětlit tím, že lesem
chodí i obři Pobrďáci, kteří asi ten kus
lana (skoro 50m) nutně potřebovali. Ale
když do týdne byla zničena polovina stezky, již se to na obry svésti nedá. To už
musel udělat nějaký člověk! A to dosti
zlomyslný, když odřezal nejen lana, hrazdy, houpačky..., ale i informační tabulky a fáborky značící trasu. Škoda. Když
se o tom skřítci pomocí B.I.S. (Brdské
informační služby) dozvěděli, zbytky své
cesty raději sami odstranili. Můžeme jen
doufat, že neodešli nadobro jinam. Moc
bych si přála, až na jaře přijdou děti skřítkům do lesa zacinkat rolničkami, aby
zas vyskočili ze svých pelíšků a zkusili
to s námi znovu. Na závěr všem nadšencům, kteří s přípravou stezky i v mrazu
a mokru skřítkům pomáhali tímto mockrát děkuji.
Badatelka v oboru lesních skřítků Adéla
Kándlová

POČET VYDÁVANÝCH
KUKÁTEK
Řadu let je Kukátko vydáváno v počtu
1 200 ks a distribuováno do všech dobřichovických domácností a firem. Redakční rada žila v domnění, že tento počet je
dostatečný, o čemž ji utvrdily i výpočty brigádníků-kolportérů, kteří v určitém období
vystřídali místní poštovní doručovatelky. Na
kolportéry však nemůžeme dlouhodobě
spoléhat. Roznášejí jen některá čísla a nyní čím dál tím sporadičtěji. Většinu vydání
Kukátek opět distribuuje pošta. Z více stran

se redakční rada nyní doslechla, že Kukátek je málo a na všechny se nedostane.
Alespoň tak to říkají poštovní doručovatelky
na dotazy občanů. A kdo jiný by měl potřebné počty Kukátek znát nejlépe? Proto jsme
se rozhodli zvýšit náklad. Kukátko bude
vycházet v 1400 kusech, z čehož 1250 ks
bude distribuováno poštovními doručovatelkami a zbytek členy redakční rady a ve
stánku na nádraží a v prodejně LPG.
Redakce
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dobrá adresa

z historie

On-line videopůjčovna

KINOMÁNIA

Jelikož nastal čas zimy a taky nevlídného počasí, Dobrá adresa bude tentokrát
věnována příznivcům filmu. On-line videopůjčovna je nový projekt, který nalezne
spoustu klientů pro svůj jednoduchý princip nabídky zábavy. Představte si za okny
rozmoklý sníh, šedou oblohu a ledový déšť.
Komu by se chtělo ven? Pane, já bych si
půjčil nějaký film, ale to počasí … Dnešní
možnosti nám naštěstí nabízejí pohodlný
způsob, jak tuto situaci vyřešit.
Na adrese: „http://www.kinomania.cz“
nalezneme rozcestník nabízející několik
portálů, kde za rozumný poplatek (cca
45 Kč) stáhnete film do svého PC a po dobu
jednoho dne si jej můžete pouštět, jak je
libo. Zde si vyberete stránky, které Vám nejvíce vyhovují způsobem platby nebo přívětivostí uživatelského rozhraní.
Než ale začnete stahovat, je potřeba
si ověřit, zda je Váš počítač schopen filmy
přehrát. Tyto informace lze většinou najít
v záložce „Jak to funguje“. U technických
specifikací je uváděn výkon procesoru 1GHz,
paměť 256 MB, volné místo na disku 1G,
grafická karta s pamětí min 16MB, internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer
6.0 s povolením Cookies, JavaScript
a ActiveX, přehrávač Windows Media
Player verze 9 a vyšší (zdarma na adrese
http://www.microsoft.com/mediaplayer).
To jsou parametry dnes již velmi přijatelné a snesitelné i pro několik let starý
počítač. Asi nejlepším řešením, jak ověřit
funkčnost Vašeho PC, je kliknout na odkaz:
http://download.kinomania.cz/videos/testDRM.wmv. Pokud vidíte ukázkové video, je
Váš počítač připraven. A ještě bychom neměli zapomenout stáhnout nějaký ten codec.
Doporučuji „Codec Pack All in 1“, který by
se měl nacházet zdarma třeba na stránkách
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http://www.slunecnice.cz. Pro uživatele
Windows Vista je pak vhodný „Vista Codec
Package“. Ke stažení filmu je ještě zapotřebí mít v počítači nainstalován správce stahování Download Manager. Tento program
navíc umožní bezproblémové stahování
filmu i v případě, že vám spadne internetové připojení. Je to malý prográmek a lze jej
zdarma stáhnout na adrese: http://download.kinomania.cz/kinomania-setup.exe
A pak je nutno zaplatit a vy máte možnost několika typů platby. Je to elektronická
peněženka, Seznam peněženka, uživatelský
účet Volný, Ticket a uživatelský účet 802.
cz. Já jsem zvolil elektronickou peněženku,
která ještě dále nabízí 3 způsoby platby:
platbu kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro), platbu zavoláním na audiotextové číslo a nakonec platbu zasláním
Premium SMS. Musím říct, že poslední způsob platby proběhl i přes nutnost registrace rychle a bezproblémově. Heslo je třeba
dodržet včetně velkých a malých písmen.
K samotnému stahování. Poté co si
vyberete film a zmáčknete button „Stáhnout“, vyskočí vám okno uložení souboru. Doporučuji uložit na plochu. Poté ho
z plochy otevřete, vyberete místo na disku
kde máte prostor pro film a nakonec dáte
„Stáhnout“ v Download manažeru a sledujete „housenku“, jak pomalu užírá procenta
k dokončení akce. Ve chvíli, kdy se soubor
stáhne, spustíte film knoflíkem „Spustit“
v Download Manageru.
Na první pohled to vypadá složitě, ale
vše proběhne poměrně rychle, bezproblémově a hlavně jen jednou. Potom už
jen mohu popřát příjemný výběr z pestré
nabídky filmů a nerušené večery u Vašeho
počítače.
ŽŮ
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p. Františka Havlíka

Pokračování vzpomínek
,
zapsaných v Pamětní knize obecné školy dobřichovické
Vážení čtenáři, na tomto místě se opět můžete začíst do další části zajímavých vzpomínek p. Františka Havlíka na život v Dobřichovicích ve 2.
polovině 19. století, které uveřejňujeme od 3. a 4. čísla předloňského ročníku. Pan Havlík (narozený r. 1855 jako deváté z 13 dětí mlynáře Františka
Havlíka a jeho ženy Anežky) strávil v Dobřichovicích dětství a po studiích
pracoval v Praze jako c. a k. vrchní účetní rada pro kanalizaci Vltavy a Labe
na pražském místodržitelství. Do Dobřichovic se však stále vracel, hlavně v nesmírně zajímavých vzpomínkách, které vypovídají zejména o tom,
o čem zpravidla oficiální záznamy mlčí. Na rozdíl od některých našich současníků dovedl ocenit krásu kraje, obyčejného a poctivého stromu, hezké
vyhlídky do údolí. Minule jsme se symbolicky procházeli okolím Staré pošty, dnes přinášíme svědectví o lidech, kteří v naší obci v té době žili, jak na
ně vzpomíná p. Havlík v Pamětní knize Obecné školy dobřichovické.
Zde použiji příležitosti, abych poznamenal, kudy se jezdívalo do Prahy. Nejkratší
cesta do Prahy byla ona přes Vráž. Od vesnice vedla široká cesta, nynější okresní silnice, alejí švestkovou po rovině mezi panskými, dále též občanskými poli. Přijelo se
k vrchu, kde odbočovala polní cesta nalevo k Vonoklasům. Když se vrch křovinami
porostlý – vpravo býval také ovocný sad překonal, jelo se dále ještě obstojně dobře,
ale pak musil se přejeti veliký, vysoký kopec,
po jehož úbočí vedla srázná a nebezpečná
cesta, koleje bývaly od vody vymleté, jindy
zase bahnem zanesené, takže vůz ze strany
na druhou se kymácel. Vytažení vozu prázdného ještě koně přemohli, s naloženým to
však nešlo, ještě snad s malým nákladem
se vyjelo, vzala-li se koním na pomoc přípřež. Osoby, které vozem jely, obyčejně pod
Vráží vystupovaly, přes vrch přešly pěšky

a nahoře teprve zase nasedly. Byla-li cesta nahoru obtížná, byla při jízdě z vrchu
nebezpečná, při všem brždění a nasouvání
kola na řetěz. Vždy byla obava, aby se vůz
nesmekl a nesjel do propasti. Pokud vím,
nestalo se tu neštěstí takové, ale jistě jen
proto, že byli lidé opatrní a ostražití; aspoň
na voze nezůstal při jízdě seděti nikdo. Po
létech byla tu konečně postavena slušná
silnice okresní, s příkrým sice stoupáním,
ale značně široká a ne nebezpečná. Od
Vráže, kde přehlédlo se zvláště na úsvitě
– kdy se do Prahy jezdívalo – celé krásné
daleké okolí, přijelo se k památné košaté
lípě, která na nejvyšším bodě vrážské pláně některým přítelem stromoví - a zajisté že
i z nějaké zvláštní příčiny - před dlouhými
léty byly osazena a zde věky přečkala. Od
lípy, kterou vidíme až od Zlíchova, sjelo se
po svahu vrchu k Černošicům, kde stála
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zájezdní hospoda Na Slánce, u které často kolem jedoucí a jdoucí se zastavili, aby
se vždy dobrým pivem občerstvili, ale také
koně se napojili k cestě další. Z Černošic
vedla již pohodlná cesta k Radotínu a přes
Chuchli a Zlíchov ke Smíchovu. Kdo šetřil
koně, volil v létě cestu ze vsi přes dolejší brod řeky, odtud přes Všenory zamířil
k Mokropsům, kde se opět brod přejel, neb
byl použit přívoz a odtud přijelo se zase ke
Slánce. S nákladem jezdívalo se nejjistěji
přes Všenory na Jíloviště, odtud císařskou
silnicí přes Zbraslav až do Prahy. Po vystavění dráhy bývalo již cestování po cestách
řidší, osoby povozem jezditi přestaly a také
pro náklady volila se dráha častěji než
povoz, byloť to i levnější a koně zatím za
celý den prací vše vynahrazovali.
My nyní vrátíme se od hospody po cestě, kterou jsme přišli zase do vsi, ke dvoru.
Po levé straně byla štěpnice panská, veliká,
zřízená z bývalé chmelnice, ale dosud tak
nazývaná, ohrazená zdí, kterouž asi uprostřed přerušovala dřevěná vrátka, kterými
se mohlo do štěpnice vjížděti. Bývalo tu
množství ovoce přerůzných druhů, od jarních třešní až do nejpozdějších zimních hrušek a jablek. Sadaři, kteří obyčejně i všecky
aleje zakupovali, sváželi načesané ovoce na
chmelnici, kde je na hromadách nechávali
vyrositi, nežli je připravili k prodeji. Pod stromy na chmelnici bývala půda orána a brambory neb řepou osazována. Před vrátky do
zdi ohradní při cestě postavena byla kdysi
budova obecního špýcharu. Stála celá na
půdě chmelnice. Budova tato – jak již dříve
zapsáno bylo – byla přestavěna obcí na byty
pro MUDR. Víta, industriální učitelku slečnu
Teplou a v přízemí pro mistra krejčovského Kalouse – i tuším podruha pana Sojku,
obuvníka (č. 61). Na straně jižní a východní
hraničila zeď chmelnice na menší pozemky,
které byly za stodolami sousedících statků.
Někde bylo vysázeno také ovocné stromoví,
jinde jen při zdi ořešiny neb bezy a na políčkách sázeny brambory neb zelenina, aby
byly na blízku domova při ruce. Na konci
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ulice stál tu statek č. 10 s rozsáhlým dvorem a zelinářskou zahrádkou ve dvoře a při
zdi do ulice (nyní 5. května), v sousedství
č. 11. Statek nárožní náležel panu Václavu
Landovi - říkalo se hořejšímu – na statku
říkalo se dlouho také ještě u Chalupeckých.
Bylo tu více dítek, asi snad 10. Nejstarší syn
Josef studoval společně s Hynkem Trousílkem a Antonínem Rážem z Letů hospodářskou školu v Děčíně-Libverdě. Všichni
stali se pak správci na velkostatcích. Josef
Landa v Peluňku na Zbraslavi, Ráž v Pozdni u Slaného na statcích kapituly svatovítské, o Trousílkovi nevím již, kde se uhostil.
Starý pan Landa hlásil se tehdáž ke směru
strany mladočeské, která se zvala svobodomyslnou. Jak již dříve bylo uvedeno, měli
přívrženci této strany svůj čtenářský spolek
v hostinci u Balounů. Pan Landa býval jeho
předsedou. Jako většina starších občanů
chodil také on s tváří oholenou, omladina
nosila buď vous plný, neb aspoň podnosek.
Zábavy, společné besedy se zpěvy a deklamováním, které probouzení národa tak prospívaly, přestaly se po rozdvojení občanstva
ve dvě strany pořádati, občané se jako rozhněvaní navzájem sobě vyhýbali, starý život
přátelský přestal úplně, bývalo to až trapné
i nepříjemné, když se začaly hádky o politice, jako by občané měli vésti boj mezi
sebou. Mnozí se společnosti i stranili, aby se
hádkám a mrzutostem z nich pocházejícím
vyhnuli. Dlouholetým představeným obce
byl Jan Trousílek z č. 14, po něm nastoupil
Josef Nosek z č. 25 a potom Václav Landa
z č. 10. Časem rozešly se dítky z domova,
statek se prodal, koupil jej jmenovec, tedy
zase Landa, jenž oženil se s dcerou pana
Trousílka, souseda z č. 14. Jeden ze synů
Václav oženil se s M. Landovou z Vonoklas
a koupili si mlýn u Sv. Ivana, z něhož pocházela paní „stará“ Křenková. Časem ale mlýn
prodali a Václav stal se zřízencem českého
muzea, kde se vycvičil zejména v zacházení
se starými pohanskými hroby, vyhledávání
a rozeznávání těchto předvěkých praobyvatelů v naší vlasti. Jeho dcera je oblíbe-
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Fürstův statek č. 45 v tehdy Královské ul., dnes 5.května. Kresba F. Havlíka z Hradcovy kroniky.
nou učitelkou, tuším v Košířích. Starý pan
Landa po několika ve výměnku strávených
letech zemřel a pohřben jest v Karlíku, kde
klidně dnes odpočívají všichni bývalí Staroi Mladočeši. Do protějšího statku u Horáků
č. 45 přiženil se mladý energický hospodář
pan Baloun z Mokropes, vzal si za manželku dceru Veroniku, čili Verunku. Tuším že
on první byl, kdož prodali část pozemků
na Kopaninách na stavbu vily Ungrovy
(č. 102), kde po létech vzrostla na celém
místě rozprostřená, či rozložená bohatá
vilová osada s krásnými zahradami a sady,
čímž povznesly se Dobřichovice na vyhledávané a půvabné letní sídlo, které nabylo
svou krásou a půvabem již pověsti nejširší.
Kdo věděl dřív něco o Dobřichovicích? Dnes
slyšíte o nich všude a každému se líbějí. Pan Baloun si také rád zazpíval, zpíval tenor
a byl rolníkem vlasteneckým. Dítky však mu
umíraly záhy chorobou plicní - také on sám
nedožil vyššího věku; zanechal zde vdovu

s kolika dítkami, z nichž jedné dceři statek
připadl, když se provdala za učitele pana
Fürsta, který je nyní řídícím v Kosoři. Paní
Balounovou stihlo neštěstí další, že ochuravěla a musila jí býti noha odejmuta, načež
zajisté utrpením nenalezla více spokojenosti v tomto světě. Statek tento i statek č. 11,
který Balounům také náležel, byly pronajaty. Budovy č. 45 udržely se asi až do roku
1916 v staré podobě, žádný z požárů v obci,
které kolem zuřívaly – ve mlýně a podvakrát
ve statku č. 10 vzniklé, kdy celé řady stavení po obou stranách ulice až ke škole lehly
popelem – jim neublížil. Teprve v uvedeném
roce byly z praktických důvodů dosavadní
střechy doškové zaměněny za taškové, jen
prý kousek došků zůstal ještě na straně
ve dvoře zakrytý. Živnost č. 12 patřívala
J. Moravcovi, říkalo se tam také u Vavaců. Hospodář starý zemřel a zůstaly dvě
dcery, z nichž jedna se provdala za pana
Chadimu. Stavení bylo vždy jako vymřelé,
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osobnosti

JARMILA NOVOTNÁ

Ulice 5. května, dřívější Královská, na počátku 20. století.
vždy uzavřené a v malých okénkách neobjevila se živá hlava některého z obyvatelů.
Ani nový hospodář do statku neuvedl jiný
stav. Proč tak bylo, nevím, a přece to byli
lidé hodní, nikomu neublížili a zajisté ani
jim se od nikoho nic nestalo. Samotářské
povahy, či měli snad jiný důvod z dob dřívějších, nevím. Bývalo nám divné, že ve všech
statcích mívali koně, jen u Vavaců byl potah
volský. Statek č. 13 patříval Kulíškovým, od
nichž ho odkoupil řezník - žid Urbach - který jej potom předal dceři, která se provdala
za obchodníka s obilím Frešla. Urbach měl
tu také porážku dobytka a prodej masa. Já
mám na tu dobu vzpomínku nesmazatelnou z těla. Jednou jsem šel kolem s houslemi pod pažím a najednou se na mne vyřítil
veliký řeznický pes, který mne povalil na
zem a na noze mne dosti vážně pokousal,
že jsem potom asi 5 neděl nemohl choditi.
Vyléčili mne ale lékaři, jizva na noze však
zůstala. Pan Urbach nosil mi v nemoci často cukroví a cukrkandl, nakonec dal mi také
ušíti nové šaty. Bolest se zahojila jako jiné,
horší ve světě a časem i bolesti všecky se
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zapomenou, až zemřou ti, kdož je zažili.
Frešl si zařídil také krám se zbožím kupeckým. Měl několik dítek, rodina byla oblíbena. Dvě dcery daly se pokřtíti, a sice jedna
když se chtěla státi učitelkou, druhá když se
provdala za bankovního úředníka, kterému
náležely v Praze1 na Františku budovy bývalého kláštera sv. Anežky. V čísle 14 hospodařil Jan Trousílek, dlouholetý představený
obce. Měl několik synů statných: Františka
– koláře, Antonína, který pak statek převzal, oženiv se s Verunkou Rážovou čili
Pavlíkovou z Letů, Jana – sladovníka, jenž
měl potom v Karlíku živnost po p. Štumpovi,
Hynka, jenž se stal hospodářským správcem, Aloise, který se oženil s Aničkou Landovou z č. 10 a koupil si statek na Mělnicku.
Dceru u Trousílků neměli. Vedlejší statek č.
15 držel Josef Novák, měl více dítek, o nichž
dále nic nevím, jen že jedna, tuším Tonička,
provdala se za Václava Lamberta, provazníka, který byl schovancem p. Šimka (č. 34),
který byl dříve již vzpomenut, že byl hudebníkem a hrával na lesní roh o pohřbech.
Zaznamenala Jana Váňová
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23. září oslavil celý kulturní svět sté výročí narození jedné z největších
operních pěvkyň minulého století, sopranistky Jarmily Novotné – Daubek. (23. 9. 1907 Praha – 9. 2. 1994 New York). Rádi bychom toto
výročí připomněli i v Kukátku, také proto, že Jarmila Novotná měla blízký vztah k našemu kraji, ať už máme na mysli její časté návštěvy u příbuzných v Radotíně, či – a především – její pobyt v nedaleké Litni, která
se jí a jejímu manželovi Jiřímu Daubkovi stala milovaným a v mnoha
protivenstvích odpíraným domovem.
Jarmila Novotná se
narodila v Praze, kde
provozoval její otec krejčovskou živnost a uznávaný módní salon. Od
narození vyrůstala v kultivovaném a inspirujícím
prostředí, plném vkusu,
výtvarného umění i hudby. Byla talentem od Pánaboha a o zpívání snila již odmalička. Mařenku z Prodané
nevěsty zvládla výborně již v 15 letech
v představení ve vinohradském Sokole. Ve
Vinohradském divadle, kde občas statovala, si jí všimla Zdeňka Baldová a ujala se
jí. Ona se ale nakonec rozhodla nikoli pro
herectví, nýbrž pro zpěv. Krátce byla žačkou
samotné Emy Destinové a dva roky také studovala u Jana Hilberta Vávry, o němž jsme
se zmínili v minulém čísle Kukátka v souvislosti s vilou č. 126 na Brunšově, v níž on
i jeho rodina bydleli (je tedy příliš odvážné
tvrdit, že i Jarmila Novotná jezdila za svým
učitelem do Dobřichovic?). Jako elévka

okusila jeviště Národního
divadla (1926, nakonec
zde v tomto roce zpívala
v 9 rolích a 72 představeních!), za dalším studiem
i na zkušenou se vydala
i do Itálie (Milano, Neapol,
triumf v roli Gildy ve Veroně), z řady zajímavých
nabídek pak zvolila v r. 1933 operu v Berlíně a po nástupu nacistů k moci zakotvila
ve Vídni, kde však mohla působit přes svou
obrovskou popularitu jen do r. 1938. Stále
se také vracela do Prahy a hostovala i v řadě dalších měst (např. Paříž, Londýn). Mezi
její největší ctitele patřil i sám president T.
G. Masaryk a jeho syn Jan. I při velikém pracovním vypětí našla velkou lásku a stihla se
vdát za barona Jiřího Daubka, člena staré
české vlastenecké rodiny. Jejich více než
padesátileté manželství bylo velice šťastné
a narodily se z něho také 2 milované děti,
dcera Jarmila a syn Jiří. V r. 1938, po připojení Rakouska k Říši, byla však nucena
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kultura
emigrovat. Zvolila Spojené státy a přijala
nabídku Artura Toscaniniho na vystupování v Metropolitní opeře v New Yorku. Ačkoli
přišla do prostředí do jisté míry neznámého, její věhlas zůstal v daleké Evropě a ve
svých 32 letech zde stála vlastně jakoby na
začátku, zažila okamžitý úspěch a stala se
rychle sólistkou Metropolitní opery a hvězdou první velikosti. Na této scéně působila do r. 1956, kdy se vzdala uprostřed své
30. koncertní sezóny (a 16. v Metropolitní
opeře) aktivní kariéry, aby mohla pečovat
o těžce nemocného manžela.
Nevěnovala se však jen opernímu zpěvu, zejména za války absolvovala stovky
koncertních vystoupení na podporu vlasti
a krajanů, které končila obvykle československou hymnou. Nezapomenutelné jsou
její nahrávky lidových písní, při nichž ji
doprovází Jan Masaryk. Nevyhýbala se ani
muzikálové scéně.
Byla všestrannou umělkyní, hrála
např. také v několika filmech. Uveďme
pro příklad třeba americko – švýcarský
film Poznamenaní (režie Fred Zinnemann),

který získal nominaci na Oscara. Jarmila
Novotná v něm hrála matku, která hledá
svého syna, ztraceného ve válečné vřavě.
Onoho syna hrál český chlapec Ivan Jandl, který za svůj výkon získal Oscara. Po
válce se chtěla i se svým mužem (zaměstnancem firmy IBM) vrátit do vlasti. Svůj
domov v Litni našli však zcela vypleněný a ve vstupu se jim pokusily zabránit
dokonce namířené samopaly. Než se vše
dalo do pořádku a než stihli zpustošený
domov opravit, přišel únor 1948, konfis-
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kace majetku a ztráta šancí na svobodný život. Nezbylo tedy než opět přijmout
úděl vyhnanců. S otevřenou náručí ji opět
přijala Metropolitní opera v New Yorku.
Po ukončení kariéry žila s manželem ve
Vídni až do jeho smrti v r. 1981. Poté se
opět vrátila do USA, kde také zemřela. Do
vlasti se mohla podívat až r. 1983 a pak
v devadesátých létech po převratu. Je
pochována s manželem v rodinné hrobce
Daubků v milované Litni. Což budiž bráno
také jako pozvánka či tip na pěkný výlet,
neboť Liteň je vůbec místem spojeným
s pobytem řady osobností české kultury (Sv. Čech, V. Beneš – Třebízský, bratří Mánesové, F. Ženíšek, M. Švabinský).
Liteňský zámek, kde bývalo muzeum Sv.
Čecha i J. Novotné, je však nepřístupný.
Ostnatý drát, dobrmany a výstražné blikání čidel neobměkčily ani smutné pohledy členů redakce Kukátka, kteří se před
časem na podnět Jany Lewitové za Jarmilou Novotnou do Litně vydali.
Svůj život vylíčila ve strhující knize,
nazvané Byla jsem šťastná (Praha 1991
a 1997), která se stala v září po dva týdny
tématem pořadu Osudy, vysílaného ČRo 3
– stanicí Vltava.
Až po převratu bylo její umění doma
oficiálně oceněno, v r. 1991 jí byl udělen
Řád T. G. Masaryka. Ocitla se tehdy ve
vskutku dobré společnosti např. s Janem
Masarykem, Tomášem Baťou, Josefem,
kardinálem Beranem, Prokopem Drtinou,
Františkem Dvorníkem, Karlem Englišem,
Rudolfem Firkušným, Bedřichem Fučikem,
Miladou Horákovou, Vladimírem Holanem,
Egonem Hostovským, Zdeňkem Kalistou,
Rafaelem Kubelíkem a dalšími. Dnes má
v kosmu také svou planetku. Již v r. 1931
se jako 24 letá kráska objevila na československé stokorunové bankovce (autorem
byl Max Švabinský) a v r. 2007 vydala ČNB
u příležitosti stého výročí jejího narození
pamětní stříbrnou minci v hodnotě 200
korun s jejím portrétem.
JM

Dobřichovické Kukátko • XXIII/2007/4–Zima

Kam v prosinci

KULTURA V DOBŘICHOVICÍCH
Sobota 1. prosince od 10 h
ADVENTNÍ TRHY - Na Dobřichovickým zámku
V rámci trhů uvede divadlo Žlutý kopec od
14h pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH,
dále uvidíte KEJKLÍŘE, ŽIVÝ BETLÉM
a další překvapení. Ve 20h začíná DOBŘICHOVICKÝ MOSTOVÝ PLES, kde vystoupí
orchestr Green Swing Big Band a skupina
Abba World Revival
Neděle 2. prosince, zámecký velký sál, 17 h
ADVENTNÍ ZPĚVY– LUDUS MUSICUS,
ADVENTNÍ BETLÉM, připravil Fr. Běhounek,
vstupné 80,-, zlevněné 40,- Kč
Sobota 8. prosince od 15 h
Divadlo Kapsa uvádí pohádku PUTOVÁNÍ
ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU - v diagnostickém
ústavu na Pražské ul.
Čtvrtek 13. prosince od 19 h, sál dr. Fűrsta
CESTOVATELSKÁ BESEDA O PERU s promítáním

Neděle 16. prosince od 14 h na zámku
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK, 14h koncert
pěveckého sboru ROSA COELI (Žlutice) ve
velkém sále zámku. Koncert připravuje Dětský domov Lety jako poděkování za Vaše
vánoční dárky, které se v tento den předají;
prodej ručně vyráběných vánočních dárečků
dětmi ze ZŠ, ZUŠ, Náruče, skautů, Dětského
domova; pečení vánoček, výroba vánočních
ozdob; projížďka na konících; ukázka kovářského řemesla, 15,30 hudební vystoupení
dětí ze ZUŠ ve velkém sále zámku
Sobota 22. prosince od 17 h
VÁNOČNÍ KONCERT - PRAŽŠTÍ PĚVCI v kapli
sv. Judy Tadeáše, sbormistr Stanislav Mistr,
varhany Jaroslav Šaroun
Pondělí 24. prosince ve 23 h
J. J. Ryba Missa solennis „HEJ MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE“ a PASTORELLY, Soubor Ludus
Musicus a hosté (A. Kudrnová - Hrubá)
v karlickém kostele sv. Martina a Prokopa

POZVÁNKA NA VÝSTAVU JANA NEUBERTA
V galerii Diamant (Spolku výtvarných umělců Mánes, Praha 1, Spálená 82/4,
prakticky roh ulice M. D. Rettigové a Lazarské) vystaví své fotografie z let 2002
– 2007 dobřichovický fotograf, nakladatel, musikant a renesanční člověk Jan
Neubert. V úterý 4. prosince v 18 hodin výstavu zahájí její kurátor, historik
umění Dr. Vladimír Czumalo. Výstava potrvá do 6. ledna 2008 a bude otevřena
od úterka do neděle od 12 do 18 hodin (s výjimkou 25., 26., 30. prosince 2007
a 1. ledna 2008).
JM
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ADVENTNÍ LUDUS MUSICUS
Soubor Ludus musicus prožil letos velice bohatý rok se spoustou
zajímavých a doslova unikátních vystoupení a setkání. Rytmus jeho
koncertního roku splývá do značné míry s plynutím roku liturgického,
s důležitými svátky, které ukotvují tento čas. A protože nyní nastává čas
Adventu a Vánoc a soubor v tomto období pravidelně chystá rozličná
překvapení a představuje velice zajímavé projekty, zeptali jsme se jeho
uměleckého vedoucího, p. Františka Běhounka, jaké programy soubor pro období Adventu a Vánoc připravuje.
Kukátko: Advent a Vánoce jsou pro
vás každý rok spojeny se spoustou koncertů, v nichž subtilně odlišujete a akcentujete
vždy ten repertoár, který se přímo váže k právě prožívanému období. Co letos chystá váš
soubor do Adventu a na období Vánoc?
F. Běhounek: Samozřejmě chceme také
letos důsledně oddělovat adventní a vpravdě vánoční repertoár a budeme postupovat
přísně chronologicky. Jako tradičně začínáme s adventním programem v předvečer 1.
adventní neděle, tedy 1. prosince. Bude to
tentokrát na zámku Králův Dvůr u Berouna. 2. prosince pak s tímtéž programem
vystoupíme v 17. hodin ve velkém sále dobřichovické residence řádu Křižovníků.
K.: Můžete ten program nějak přiblížit?
F. B.: Logicky to bude program určený
pro první adventní neděli, vlastně se vstupními zpěvy do samotného Adventu a se
zpěvy k uctění světců, jejich svátky se slaví
v prvním adventním týdnu, tedy ke sv. Barboře a ke sv. Mikuláši.
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K.: Vaše koncerty doprovází také
vystavení ojedinělých betlémů, které
se k daným obdobím vztahují. Budou
mít letos návštěvníci vašich koncertů šanci některý z těchto unikátních
betlémů vidět?
F. B.: Instalace a přeprava těchto
dnes už docela složitých celků je dost
náročná, takže je nemůžeme převážet na
všechna vystoupení. Ale právě v Dobřichovicích budou mít návštěvníci našeho
koncertu možnost zhlédnout v českém
kontextu zcela ojedinělý Adventní betlém, kde jsou všechna adventní témata
zachycena vizuálně. Proto bych všechny zájemce velice rád na tento večer
pozval. Na Štědrý večer také samozřejmě vystavíme klasický Pastýřský betlém
v plné kráse.
K.: Jak bude váš Advent dále pokračovat?
F. B.: Program ke 2. adventní neděli
uvedeme v Berouně v kostele sv. Jakuba
v 16. hodin. Ke 3. adventní neděli uvedeme
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program nejdříve v předvečer, tedy v sobotu 15. prosince v 16 hodin v kostele Narození Panny Marie v Hýskově, a pak v neděli
16. v Černošicích v kostele Nanebevzetí
P. Marie, také v 16 hodin. 4. neděli adventní prožijeme na zájezdu. V sobotu 22. 12,
zahrajeme a zazpíváme, jako již tradičně,
na hradě Lipnice. Opět v 16 hodin.
K.: A na co se můžeme těšit o Vánocích?
F. B.: Vánoční svátky budou mít opět
tradiční podobu. Navíc všichni naši sólisté a hosté přijedou k nám do Dobřichovic,
respektive do Karlíka, protože tamní prostředí má své neopakovatelné kouzlo. Na
Štědrý večer na žádost mnoha spřízněných
duší ještě jednou uvedeme Rybovu Missu
solennis „Hej, mistře, vstaň bystře“. Letos
se mohou posluchači těšit na opravdu slavnostní provedení, přijedou všichni vokalisté
i instrumentalisté, tedy i horny a trumpeta,
takže uslyšíme skutečně autenticky provedený nejstarší zápis mše tak, jak (ale musím
špitnout ono pokorné „asi“) zněla při prvém
uvedení v kostele sv. Jakuba v Rožmitále
pod Třemšínem na Štědrý den roku 1796.
K.: A když někdo nebude moci přijít do
Karlíka? Bude mít ještě další šanci?
F. B.: Samozřejmě. Dokonce jsme se
rozhodli jednu šanci přidat, protože vloni jsme se setkali s obrovským zájmem
o provedení Rybovy mše. Bude však
třeba dojet do Prahy. Obě provedení se
uskuteční v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Malá strana, Praha 1) v 18
hodin, a to na Boží hod vánoční (25. 12.)
a na sv. Štěpána, tedy 26. prosince. Protože vloni bylo beznadějně vyprodáno,
doporučujeme všem zájemcům zajistit
si vstupenky předem přímo v předprodeji v Českém muzeu hudby, nebo na
e-mailu ludusmusicus@seznam.cz.
K.: A kde budete hrát a zpívat po hlavních vánočních svátcích?
F. B.: Chvilku si odpočineme, přesněji
řečeno dva dny. Pak budeme pokračovat

provedením poslechově nesmírně půvabné mše, jejímž autorem je Pater Georgius Zrunek. Dříve se uváděla pod jménem
Edmunda Paschy, ale dnes už víme, že Pascha nebyl jejím autorem. Poprvé ji uvedeme o devátém vánočním dnu v Řevnicích
v sále Základní umělecké školy v sobotu
29. prosince v 19.30.
Každý, kdo alespoň jednou tohle dílo
slyšel, ví, že se jedná o jednu z nejpůvabnějších kompozic, která se váže k vánočnímu tématu narození. Nekomplikovaná
harmonie dává prostor pro rozeznění působivých melodií i pro užití nejrůznějších lidových nástrojů. A snad žádnému skladateli
se zatím nepodařilo napsat tak jednoduché
a přitom tak čarokrásné a vtipné Benedictus jako právě autorovi této mše. Celek pak
zní spontánní radostí nad novou zvěstí, že
se nám v Betlémě narodil Spasitel.
K.: Provedete tuto mši ještě někde jinde?
F. B.: Ano. V neděli 30. prosince ji uvedeme v nově rekonstruované kapli sv. Víta
na zámku v Lešanech u Benešova. Majitelem zámku a jeho neúnavným a úspěšným
opravovatelem je p. Truhlář, jehož prodejny
asi zná řada těch, kteří nakupují materiál
pro různá řemesla a opravy .....
K.: Dostáváme se pomalu na přelom
roku a ke svátku sv. Tří králů ...
F. B.: Vánoční cyklus samozřejmě
pokračuje přes Svátek Tří králů až do
Hromnic. Hrát a zpívat budeme stejně
jako v jiných letech. Zatím však nemohu říci nic konkrétního, vystoupení na
leden jsou v této chvíli ještě v jednání.
Zájemci budou moci přesnější informace nalézt na našich www stránkách
(www.ludusmusicus.cz).
K.: Dovolte ještě otázku, která se váže
k období časově vzdálenějšímu. Možná již
tušíte, že půjde o letní festival Musica viva.
Doslechli jsme se, že po velice úspěšném
letošním ročníku uvažujete o četných změnách. Tedy nejprve: Bude 3. ročník?
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F. B.: Samozřejmě chceme 3. ročník
uskutečnit. Opět ale nemohu říci moc
podrobností. Jednání jsou v plném proudu, ať již jde o finanční zajištění, či o programovou náplň. Zájem o účast projevila řada významných osobností našeho
hudebního života.
K.: A pověsti o připravovaných změnách?
F. B.: Právě pro velký zájem o festival,
jak pokud jde o zdejší i okolní publikum, tak
pokud jde o účinkující, jsme se rozhodli provést některé zásadní změny. Jednou z nich
je prodloužení trvání festivalu do více dnů,
předpokládáme týden od soboty 9. srpna
do neděle 17. srpna.
K.: Centrem festivalu budou opět Dobřichovice?
F. B.: Většina programů samozřejmě
proběhne v Dobřichovicích a v Karlíku, ale
ve 3. ročníku přibude další místo. Festival
vyvrcholí v kapli Panny Marie na Karlštejně. Celý program by totiž měl být zaměřen
k postavě císaře Karla IV. Zdůrazňuji však,
že spíše k jeho duchovnímu odkazu, který
je dnes z velké části opomíjen.
K.: Letos byli velice příjemným překvapením zahraniční hosté, estonský soubor Triskele. Přijedou zahraniční hosté i napřesrok?
F. B.: Samozřejmě také jednáme se
zahraničními hosty, kteří by náš festival
ozdobili svým vystoupením. Jednání zatím
probíhají, více budeme vědět po Novém roce
a samozřejmě se o informace podělíme.
K.: Na závěr dovolte ještě návrat ke štědrovečernímu koncertu. Vloni jsme si společně zazpívali, bude společné zpívání i letos?
F. B.: Samozřejmě, i letos připravujeme
naše štědrovečerní setkání v tomto duchu.
Pro začátek setkání připravujeme starodávnou píseň Čas radosti, veselosti světu
nastal nyní, kterou jsme vybrali z barokního kancionálu Cithara sanctorum Jiříka
Třanovského. (Pozn. red.: text i nápěv písně
otiskujeme na s. 5 jako vánoční zastavení.)
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A na odchodnou si společně zazpíváme Narodil se Kristus Pán. V té souvislosti
mi dovolte vyslovit snad nikoli neskromnou prosbu: prosím, zkusme to všichni
vydržet a zazpívejme si tuto krásnou píseň
až teprve tehdy, kdy má své místo, tedy
o této velké noci, kam skutečně patří. Zpívat v polovině prosince, že „se nám narodil“ ... to je opravdu poněkud – abych tak
řekl - „vymknuté z kloubů“, něco podobného snad, jako když ženský hlas zpívá co to
máš, děvečko, co to máš za krásu, když na tě
pohlédnu, celý se zatřasu ... teď narážím na
jedno z takto pojatých provedení kouzelných Janáčkových zpracování moravských
lidových písní ...
Rád bych ještě dodal, že se moc těšíme na adventní a vánoční setkávání se
spřízněnými dušemi. A mám-li zde tu možnost, chtěl bych Vaším prostřednictvím
popřát všem čtenářům Vašeho časopisu
pokojné a požehnané Vánoce a vše dobré
do nového roku.
K.: Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám plno krásných chvil s musikou
i s posluchači.
Připravil J. Matl

Obrázkem se ještě jednou vracíme k závěrečnému
koncertu souboru Ludus musicus na letošním
festivalu. (Foto M. Paulová)
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sport

PODZIMNÍ
FOTBALOVÉ PROMĚNY
Letošní podzimní počasí se podobalo spíše aprílovému a tvrzení o globálním
oteplování (které je sice nepochybné)
vůbec nepotvrdilo. Ba právě naopak. Vždyť
na sv. Martina už byly dokonce v provozu
i vleky v Krkonoších, Jizerských horách i jinde a vesele se lyžovalo, což se prý minimálně dvacet let nestalo! A co to má společného s fotbalem? Především to markantně
ovlivnilo závěr podzimních soutěží, protože
katastrofální stav rozbahněných trávníků
poznamenal řadu zápasů tak, že fotbalový
svaz zrušil plánované předehrávky 14. kola
ve všech okresních soutěžích dospělých
a odložil je na jaro.
Podobnost s nečekanými změnami
počasí lze vztáhnout i na výkonnost našich
celků. Mnohé výsledky překvapily i nás
samotné, ale asi to tak má být. Stabilní
formu si po celou soutěž nedokáží udržet
ani týmy složené z profesionálů, natožpak
amatéři, kteří musí chodit do práce nebo
studují. V celkovém shrnutí pak lze podzimní činnost v našem oddílu zhodnotit
jako poměrně úspěšnou i dostatečně pestrou (samozřejmě: vždy je co zlepšovat).
Za zmínku stojí například velký turnaj přípravek, který se pod názvem S - PROJEKT
PRAHA CUP 2007 konal na našem hřišti
a společně s ABC Braník jsme byli i jeho
spolupořadateli. Účastnilo se ho dvanáct
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družstev, mimo jiné třeba: BOHEMIANS
1905 a.s., PRAGA PRAHA, FK ADMIRA 98,
SOKOL TROJA, SC RADOTÍN, ABC BRANÍK
a další. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti
a utkal se každý s každým. Naše přípravka
obsadila ve skupině páté místo za tři nerozhodné výsledky a dvě porážky po hezké
hře v poli, která bohužel nebyla potvrzena
potřebnými brankami. V zápase o celkové
deváté místo jasně porazila SOKOL TROJA
2:0 brankami Jakuba Pěkného.
Naši nejmenší se neztratili ani ve své
mistrovské soutěži, když obsadili hezké
páté místo s vyrovnanou bilancí 4 výher, 4
porážek a jednoho nerozhodného zápasu.
Mohli na tom být ještě lépe, ale někteří soupeři proti nám nechali hrát mnohem starší
hráče ...!!! Nejlepší střelci: Jakub Pěkný 14,
Václav Kovář 10 a Václav Zamrazil 6.
Žáci to po odchodu svých opor do
dorostu ve svém okresním přeboru starších žáků nemají vůbec jednoduché. Jsou
totiž na předposledním 11. místě se ziskem tří bodů za jedinou výhru nad poslední Davlí. Jejich hra se sice zlepšuje, jestli
to však bude stačit na záchranu, teprve
uvidíme. Zatím vstřelili čtyři branky, Tomáš
Kratina, Dalibor Dolejší, Michal Ryšavý
a Marek Bauer po jedné.
Dorost je asi největším překvapením. Po
katastrofickém začátku se postupně zlepšo-
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val. Chlapci si potřebovali postupně zvykat
na to, že fotbal „bolí“. Po první patnáctigólové nakládačce a dalších následujících se
dostatečně „zatvrdili“, takže posledních pět
zápasů v řadě vyhráli a z posledního osmého
místa poskočili na čtvrtou až pátou příčku.
Fotbal zkrátka není sportem pro holčičky.
Nejlépe střílel Karel Šlapák se 13 brankami
a Tomáš Fára se 3 úspěchy.
Béčko odehrálo počátek soutěže
v jiném složení než utkání podzimní sezóny, kdy často nastupují i čtyři dorostenci.
Styl jeho hry se však příliš nezměnil a předváděné výkony odpovídají 10. místu v tabulce. Nejlepšími střelci jsou Jakub Halenka
se 6 a Michal Smiovský s Karlem Šlapákem
se 3 brankami.
Nejlépe se dařilo našemu áčku, leč
ani toto družstvo neodevzdalo vždy vše,

co v něm bylo, a neubránilo se občasným výpadkům. Fotbal na této úrovni už
je však vystaven i mnoha vedlejším vlivům, takže jsme s 2. místem v okresním
přeboru Prahy-západ vcelku spokojeni.
Na první Jeneč ztrácíme 5 bodů a před
třetí Zvolí máme naopak pětibodový
náskok. Tým hraje rychlý, technický fotbal a pokud bude vhodně doplněn jeho
poměrně úzký kádr několika kvalitními
hráči, mohl by se pokusit i o útok na
první pozici. Rozhodující budou už dvě
první jarní kola, která napoví. Jede se
do Jinočan a přijede k nám první Jeneč.
Nejlepším střelcem je Lukáš Krajčí se 13
brankami a Pavel Větrovec, jenž rozvlnil
síť soupeřů osmkrát.
Přijďte se podívat a povzbudit naše celky.
Za oddíl kopané Miloslav Omáčka
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VOLEJBALOVÉ TABULKY
V LISTOPADU
Všechna tři dobřichovická volejbalová družstva si podle očekávání vedou ve svých
soutěžích velmi zdatně: družstvo A mužů je v první lize na druhém místě, muži B jsou
v krajském přeboru 1. třídy první a druholigové ženy jsou na místě pátém. Zrekapitulujme
si krátce jejich výsledky.
Muži A z deseti utkání devětkrát zvítězili: nad ČZU Praha B a Havířovem 3:0, nad Plzní,
Chomutovem, Uničovem, Brnem B a Starým Městem 3:1 a nad Jabloncem 3:2. Prohráli pouze jednou - v Benátkách 3:0 (22:25, 22:25, 22:25). Napínavý byl zejména zápas
v Jablonci, kde naši vyhráli rozhodující pátý set 16:14.
Uveďme ještě, že naši sehrají v lednu 2008 na domácím hřišti dvě utkání:
25. 1. s Benátkami a 26. 1. s Jabloncem. Po odehrání základní části, ve které každé družstvo
sehraje 22 utkání, bude prvních osm hrát play-off a vítěz této části postoupí do extraligy.
Prvních pět míst průběžné tabulky po deseti sehraných utkáních:
			
V
1. Benátky n. J.		
9
2. Dobřichovice
9
3. Staré Město		8	
4. Havířov		8	
5. Č. Budějovice
7
Po odehrání základní části, ve které
každé družstvo sehraje 22 utkání, bude
prvních osm hrát play-off a vítěz této části
postoupí do extraligy.
Ženy A jsou ve své druholigové skupině
na pátém místě z deseti účastníků. První
tři družstva (Chodov, Nusle B a Slavia Hradec Králové) mají po osmi výhrách a dvou
prohrách, čtvrté, Č. Budějovice, sedm výher
a tři prohry a páté, Sokol Dobřichovice, má
šest výher a čtyři prohry.
Naše děvčata hrají doma 19. ledna
se Sokolem Hr. Králové, 26. ledna se
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P
1
1
2
2
3

Body
19
19
18
18
17

Slavií Hr. Králové, 16. února s Nuslemi
B, 1. března se Znojmem a 22. března s
Č. Budějovicemi.
Dobřichovičtí muži B jsou po dvanácti odehraných utkáních na prvním místě
s deseti výhrami a dvěma porážkami,
následováni Tuchlovicemi (devět výher,
tři porážky) a Slaným (osm výher, čtyři
prohry).
Doma budou hrát 19. 1. s Kralupy,
2. 2. s Hořovicemi, 23. 2. s Nymburkem, 8.
3. se Slaným a 15. 3. s Benešovem.
HgS
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Družstvo žen A:
Zleva stojící: Caldová, Filípková, B. Stará, Hornychová, Šůchová, E. Stará, Skalníková, Zelená.
Zleva sedící: Luftová, Černá, Mesteková, Zbožínková, trenér Sejk.

ORIENTAČNÍ BĚH
Letošní podzimní sezóna byla pro oddíl
orientačního běhu TJ Sokol Dobřichovice
bohatá a dosáhli jsme některých vynikajících výsledků. Koncem prázdnin se oddíl
zúčastnil ještě těchto vícedenních závodů: 15. - 19. 8. pětidenní závody „Bohemia“ u Mělníka - pořádané Novým Borem,

24. - 26. 8. třídenní závody Jesenický labyrint v Bedlnu (u Jesenice), kde byla Jitka
Svobodová v kategorii D21A (ženy od 21
let) druhá z 27 (dále jen 2/27) a Pavla
Mrázová v D45B (ženy nad 45 let) byla
2/7, a 31. 8. - 2. 9. Cena východních Čech
ve Vyhnánově (u Hradce Králové).
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Potom přišly na řadu 3 závody zařazené do žebříčku B-Čechy: 8. 9. v Dubovém
Dvoře (u Trutnova), kde byl v kategorii
H14B (starší žáci) Tomáš Rusý 2/41, 15. 9.
v Dražejově (u Dubé), kde byla v kategorii
D14B (starší žákyně) Pavla Mrázová 2/37
a v kategorii H14B Tomáš Rusý 2/52 a 16.
9. v Dražejově, kde byl v kategorii H14B
Tomáš Rusý 1/47. Celkově bylo v žebříčku B-Čechy (11 závodů) dosaženo těchto
lepších výsledků: v kategorii H14B Tomáš
Rusý 3/41 (čímž si potvrdil licenci A, dříve
výkonnostní třídu), v kategorii D14 Pavla
Mrázová 11/34 a Pavla Rusá 13/34 (potvrzeny licence B). Ve veteránských kategoriích se celkově umístil v kategorii H45 Ant.
Procházka 1/26.
V podzimním oblastním žebříčku se
oddíl zúčastnil těchto závodů: 6. 10. v Žilině
(u Kladna), kde byla v kategorii D16 (mladší dorostenky) Pavla Mrázová 1/7 a v kategorii D45 Pavla Mrázová (st.) 1/13, 3. 10.
na krátké trati v Milovicích byla v kategorii D14 Pavla Rusá 1/13, 20. 10. v Tisu
u Blatna (u Jesenice) byla v kategorii D45
Pavla Mrázová 1/16, 21. 10. v Tisu u Blatna byla v kategorii D14 Maruška Procházková 1/18 a 27. 10. v Hor.Vidimi (u Dubé)
byla v kategorii D45 Pavla Mrázová 2/10.
Podle celkových výsledků těchto pěti závodů si v kategorii D14 potvrdily licence B
Pavla Rusá 1/14 a Maruška Procházková
3/14 a v kategorii D16 Pavla Mrázová 2/8.
Ve veteránských kategoriích (hodnocení
středočeské oblasti společné s Prahou) se
celkově umístila v kategorii D45 Pavla Mrázová 1/23, v kategorii H35 se umístili Ant.
Procházka 2/41, Vlad.Jaroš 4/41 a v kategorii H75 Míla Cupák 2/7.
Mimo těchto závodů zařazených do
výkonnostních žebříčků se členové oddílu
zúčastnili 7. 10. závodu Ještědské oblasti
ve Skokovech, kde byla v kategorii D14 Pavla Mrázová 1/12, v kategorii D45 byla Pavla Mrázová 1/10 a v kategorii H35 byl Ant.
Procházka 2/14 a 13. a 14. 10. se zúčastnili
závodu Vodňanský kapr (u Vodňan), kde kapra
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vyhrály v kategorii D14 Pavla Mrázová 1/16
a v kategorii D45 Miluše Procházková 1/6.
Oddíl se zúčastnil též těchto závodů
mistrovství ČR: 22. a 23. 9. na klasické trati ve Vizovicích (u Zlína), 28. 9. ve sprintu
v Opavě kde ve veteránské kategorii D45
byla Pavla Mrázová 3/16 a v kategorii H50
byl Ant. Procházka 4/28, 29. 9. Mistrovství ČR štafet ve Vetřkovicích (u Opavy),
kde naše štafeta žákyň byla 7/27 (Pavla
Mrázová, Maruška Procházková a Zuzana
Rusá). 30. 9. se konaly závody pětičlenných smíšených štafet klubů a Smíšených
osmičlenných štafet oblastních výběrů

žactva, které vyhráli překvapivě z 19. štafet Středočeši. Z Dobřichovic se této středočeské štafety zúčastnili: Tomáš Rusý,
Maruška Procházková a Pavla Mrázová.
Tomáš běžel poslední úsek a přebíral štafetu jako první a místo nejen udržel, ale

přidal ještě několik minut k náskoku. Je to
obrovský úspěch (viz obrázek).
V rankingu (celostátní a celoroční
výkonnostní žebříček) je Jitka Svobodová
na 94. místě z 845 klasifikovaných žen.
M. Cupák

TENISOVÁ SEZONA 2007

Tomáš Rusý přibíhá do cíle Mistrovství ČR
štafet oblastních výběrů žactva a za ním již
jásající celá středočeská štafeta, radující se
z vítězství. (Publikováno se svolením časopisu Orientační běh))
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Sezona začala díky mírné zimě dříve.
Již v prvním týdnu dubna byly všechny
dvorce hotové. Pokračoval pronájem dvorců Filipu Hávovi, jehož tenisový klub dvorce využíval k tréninkům a zápasům, letos
však již v menším rozsahu a bez smlouvy,
kterou výbor Sokola jednostranně vypověděl a novou se nepodařilo v průběhu sezony uzavřít. Vše tedy probíhalo pouze na
základě ústní dohody. Ani v pozměněném
modelu správy se však nepodařilo uspokojivě zajistit pravidelnou údržbu dvorců
a celého areálu. Proti loňsku přibylo několik nových členů, takže nyní má oddíl 80
členů. Rozhodli jsme se zvýšit členské příspěvky tak, aby byly pokryty provozní náklady areálu i bez pronájmu areálu. Na jaře byl
firmou AQUAGARDEN - Závlahy vybudován
nový systém zavlažování všech 4 dvorců,
který umožňuje automatické zavlažování
kurtů v noci, čímž se sníží spotřeba vody,
el. energie a ušetří čas, který je potřebný na nakropení dvorců ručně. Systém
zavlažování se v průběhu sezony osvědčil
a věříme, že tato nemalá investice se nám
v budoucnu vrátí. Dvě smíšená družstva
dospělých se zúčastnila krajských soutěží.

Družstvo A hrálo v I. třídě KP (krajského
přeboru) a po loňském postupu ze II. třídy KP se umístilo na pátém místě z osmi
účastníků, takže muselo v září absolvovat
baráž o udržení, v níž uspělo, a zůstává tak
i v roce 2008 v I. třídě KP. Rovněž družstvo
B ve III. třídě KP po úspěšné baráži zůstává
ve III. třídě KP.
Soutěží jednotlivců (okresní přebor,
krajský přebor) a dalších turnajů se naši
hráči účastnili minimálně.
Oddíl úspěšně uspořádal Turnaj veteránů ve čtyřhrách za účasti 20 dvojic jako
součást Grand Slamu Veteráni Berounky 2007. Naši hráči vyhráli obě kategorie,
mladší vyhrála dvojice Řezníček, Čermák,
ve starší kategorii zvítězila dvojice Procháska, Tomášek.
Přebor župy Jungmannovy mužů a žen
ve dvouhrách se uskutečnil v tradičním
termínu 25. srpna 2007 a také již tradičně za minimálního zájmu hráčů ostatních
sokolských tenisových oddílů. V kategorii
mužů byla dobrá účast 16 hráčů. Vítězem
se stal Filip Háva po těsné výhře ve sportovně velmi kvalitním finalovém zápase
s Edou Charvátem. Soutěž žen se neusku-
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tečnila, protože se nesešly ani dvě hráčky.
Závěrem sezony se uskutečnil ještě přebor oddílu ve dvouhrách. Vítězem se stal
Eda Charvát.
Letošní sezonu jsme ukončili 27. 10.
2007. Po skončení sezony se sešel akční
výbor z řad členů tenisového oddílu a pro-

jednal postup přípravy a náplň valné hromady členů oddílu plánované na leden
200. Na této valné hromadě by měl být
zvolen nový předseda tenisového oddílu
a nový výbor oddílu, a projednán směr rozvoje oddílu v dalších letech.
František Procháska

Í
Y

cz

RESTAURACE a CAFE 300 m2

TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
tenisový oddíl
hledá pro sezonu 2008 (duben – září) správce tenisového areálu.

měs.
p./ 3,
, WC
nové.
před

Kč

tel. 05 231 332, e-mail: jiri.geissler@infocredit-reality.cz

DOBŘICH s.r.o., Dobřichovice

měs.
džie,
tahu.
ažba

Kč

Ceník

* A6 (polovina vnitřní strany) 2 000 Kč
Celoroční inzerce 6 800 Kč (4 x 1700 Kč)
* A5 (třetí strana obálky + PR článek) 5 000 Kč
Celoroční inzerce 16 000 Kč (4 x 4000 Kč)

* A5 (zadní strana pro PARTNERA Dobřichovického Kukátka) 10 000 Kč
Partner získává výhodu zhotovení inzerátu zdarma, PR článek, logotyp a poděkování v tiráži. Další
možné výhody po dohodě.
Formáty menší než A6 budou přijímány dle
prostorových možností za smluvní ceny.
Nekomerční řádková inzerce zdarma!

Kontakt: radim@zurek.info / mobil: 732 440 0

3
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Otevřeno denně

SUPERMARKET - tel.: 257 712 585, 257 712 578
RESTAURACE A CAFE - tel.: 257 712 771
RELAXAČNÍ STUDIO ANDROMEDA - tel.: 257 712 868
ZAHRADNICKÉ CENTRUM - tel.: 257 712 883
E-mail: supermarketeso@inmail.cz

7 – 19 hod.

prodejna vašeho regionu

Lety u Dobřichovic

supermarket • restaurace a cafe • kosmetické a relaxační centrum • zahradnické centrum

m 2,
rahy.

Kč

ulici
emku
uspožitná

K

nabízí možnost inzerce V DOBŘICHOVICKÉM KUKÁTKU
časopis vychází jako občasník, obvykle čtvrtletně v březnu, červnu, září a prosinci
* A5 (celá vnitřní strana) 3 500 Kč
Celoroční inzerce 12 000 Kč (4 x 3000 Kč)

SUPERMARKET
* široký sortiment zboží na 1200 m2 plochy
* parkoviště pro 120 automobilů
* rozvoz zboží
* nákup na splátky
* příjem platebních karet

Jedná se převážně o denní údržbu 4 tenisových dvorců a zeleně,
kontrolu vodního hospodářství a drobnou údržbu vybavení.

Kontaktní osoba v případě zájmu: Ing. Jiří Geissler

* hotová jídla
* minutky
* letní zahrádka - 60 míst
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AUTOSALON ŠKODA
AUTOBAZAR
PRODEJ ND
SERVIS

jízdní kola

Kola
Štorek

■

příslušenství

■

náhradní díly

KOLA

Řevnice

Prodej nových vozů

horská
trekingová
■ silniční
■ dětská
■
■

■
■

po-pá 8-18
čt
8-20
so
8-12
ne
14-17

(duben-srpen)

platební karty
splátkový prodej bez navýšení

e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz
tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

4 modelové řady
ŠkoFIN

DIMAN s.r.o., Dobřichovice
nabízí využití renovovaných prostor bývalého statku
– KULTURN Í H O A S P O L E Č E N S K É H O S Á L U Možnost pořádání menších koncertů,
divadelních představení, společenských akcí,
školení, seminářů,
obchodních a prezentačních akcí.

Pronájem sálu Dr. Fürsta:

pronájem sálu bez přilehlé místnosti – velikost sálu 78 m²
pronájem sálu včetně přilehlé místnosti (sál s jevištěm) – 104 m²
pronájem piana
pronájem židlí – vybavení sálu jako hlediště
pronájem skládacích stolů

200 Kč/hod.
250 Kč/hod.
50 Kč/hod.
50 Kč/hod.
50 Kč/hod.

provozní a cenové podmínky při déletrvajících akcích - individuální dohoda

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Diman s.r.o., 5. května 3, 252 29 Dobřichovice
Ing. Magda Havlíková
tel. 2 5771 1031 (byt), 602 660 960, Za Mlýnem 888, Dobřichovice

www.femat.cz

AUTOBAZAR
A

e-mail: bazar@femat.cz • Tel.: 737 287 352

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
-

veškeré mechanické opravy vozů ŠKODA
profesionální pneuservis
rovnání karoserií na laserové stolici CELETTE
rovnání obtížně dostupných míst přístrojem DECASPOT
příprava vozů pro STK včetně zprostředkování STK
měření emisí – benzín i diesel, montáž sad mobilních telefonů
možnost zapůjčení náhradního vozidla
mobilní servis a odtažení nepojízdného vozidla
vyřízení pojistné události v případě havárie
prodejna originálních náhradních dílů a příslušenství ŠKODA

Výpadová 2313, Praha 5-Radotín
Nové vozy 257 810 520, 603 588 674
prodej.radotin@femat.cz
Servis 257 810
812 519, 603 588 682
servis.radotin@femat.cz

Kazínská 8, Praha 5-Velká Chuchle
Nové vozy 257 940 084, 605 588 677
prodej.chuchle@femat.cz
Servis 257 940 270, 603 588 675
servis.chuchle@femat.cz

PF 2008

D ě k u j e m e v š e m z a s p o l u p r á c i a t ě š í m e s e n a Vá s v n o v é m r o c e .

V Atelieru ŽŮ strávíme všechno

grafické návrhy • fotografie • www stránky • multimediální prezentace • dekorace
NÁVRHY A REDESIGN LOGOTYPŮ / VÝROČNÍ ZPRÁVY / CORPORATE IDENTITY / INZERCE / MERKANTILNÍ TISKOVINY
FOTOGRAFIE MÓDY, INTERIERŮ, PRODUKTŮ / DEKORAČNÍ FOTOGRAFIE / VÝTVARNÉ PORTRÉTY / KALENDÁŘE

Atelier ŽŮ•Všenorská 265•252 29 Dobřichovice•www.zxu.cz•info@zxu.cz•732 440 808

