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Velké oslavy vzniku republiky
Máme staronového starostu i radu
Ve škole se stále něco děje
Ocenění starosty Sokola
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Slovo starosty
Proběhlo ustavující zasedání
zastupitelstva
V pondělí 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Dobřichovic.
Na zasedání přítomní zastupitelé složili slavnostní
slib tak, jak jim to ukládá zákon. Následovala
volba starosty, místostarostů a členů rady a volba
členů výborů zastupitelstva. Do funkce starosty
jsem byl zvolen již podruhé já a chtěl bych proto
ještě jednou poděkovat všem, kteří mi dali svůj
hlas ve volbách a také kolegům zastupitelům,
kteří mě na ustavujícím zasedání zvolili. Naše
město bude mít v tomto volebním období opět
dva místostarosty, kterými budou, stejně jako
v období minulém, Ing. Michael Pánek a PhDr. Jiří
Růžek. Dalšími dvěma radními byli zvoleni Ing.
arch. Filip Kándl, který byl členem rady i v uplynulých čtyřech letech a Ing. Jakub Knajfl, který je
jedním ze tří nových členů zastupitelstva.
Dále zastupitelstvo ustavilo dva povinně zřizované výbory, a sice finanční a kontrolní. Do
tříčlenného finančního výboru, jehož úkolem je
kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce a plnění dalších úkolů, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo, byli zvoleni Ing. Josef
Ježek, Ing. Vladimír Bezděk a Mgr. Veronika Kremsová. Předsedou finančního výboru byl zvolen
Ing. Josef Ježek.
Do kontrolního výboru bylo zvoleno celkem
5 nominovaných kandidátů, z nichž dva jsou
zároveň členy zastupitelstva a tři jsou občany
Dobřichovic, kteří se již v minulosti v kontrolním
výboru angažovali. Členy kontrolního výboru se
stali Ing. Zdeňka Klimková, která byla zároveň
zvolena jeho předsedkyní, Ing. Petr Koblížek, Petr
Horčík, Mgr. Ing. Michal Maxa a Ing. Jakub Knajfl.
Kontrolní výbor plní následující úkoly: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města, kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a městským úřadem na úseku
samostatné působnosti a plní další kontrolní
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
Zastupitelstvo zároveň ze svých členů vybralo
a pověřilo čtyři zastupitele, kteří budou moci po
následující čtyři roky „přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství“, řečeno běžným
jazykem – budou moci oddávat. Těmito zastupiteli jsou Ing. Petr Kaplan, MgA. Jan Neubert,
Mgr. Veronika Kremsová a Ing. Josef Ježek. Právo
oddávat snoubence mají ze zákona i starosta
a místostarostové, v Dobřichovicích máme tedy
celkem 7 členů zastupitelstva, se kterými je
možno dohodnout vykonání svatebního obřadu.
Poslední volbou, která na zastupitelstvu proběhla, byla volba určeného zastupitele, který
bude v následujících čtyřech letech podle zákona
č. 183/2006 Sb. spolupracovat s pořizovatelem
na projednávání Územního plánu Dobřichovic
a na projednávání změny č. 1 Regulačního plánu
Dobřichovice centrum. Tak jako v minulém funkčním období bude i v tom nadcházejícím určeným
zastupitelem Ing. arch. Filip Kándl.

Všem zastupitelům a kandidátům zvoleným
do zmíněných výborů, bych chtěl popřát mnoho
chuti a elánu do práce pro naše město po příští
čtyřleté období.

Oslavy 100 let republiky
V neděli 28. října odpoledne proběhla v Dobřichovicích oslava státního svátku – stého výročí

Na dobřichovickém nádraží očekávalo příjezd presidenta Masaryka několik stovek lidí
založení samostatného Československa. Státní
svátek jsme si v Dobřichovicích chtěli připomenout opravdu důstojně, a proto město připravilo na oslavy vskutku bohatý program. Vše
začalo příjezdem historického vlaku s panem
prezidentem Masarykem, generálem Štefánikem, předsedou vlády Kramářem a ministrem
zahraničí Benešem a jejich manželkami. Všechny
zmíněné politiky představovali herci Dobřichovické divadelní společnosti. Petr Širc, který
ztvárnil prezidenta Masaryka, podobně jako
Karel Kramář, jehož hrál principál DDS Petr Říha,
byli svým předobrazům v dobových kostýmech
velmi podobní. Na krásně vyzdobeném nádraží
čekalo na příjezd první československé vlády
několik stovek lidí a po přivítání pana prezidenta
s jeho doprovodem se vydal průvod, pěšky, ale
i koňmo a na historických vozech do dobřichovického parku. Tam pokračoval program položením věnce u pomníku obětem válek a zasazením
stromu republiky – krásné lípy velkolisté. Poté
již následoval bohatý program, jehož se účastnila většina dobřichovických spolků. Konkrétně
Dobřichovická divadelní společnost, ZUŠ Dobřichovice, Dětský divadelní soubor Kukadýlko,
skauti, Sokolové, Taneční studio Dobřichovice,
dámská vokální skupina Cabinet, Dobřichovický
Domek a zaměstnankyně Infocentra, celé slavnostní odpoledne skvěle moderoval Petr Král.
Chtěl bych moc poděkovat Vám všem, kdo jste se
podíleli na přípravě a organizaci oslavy 28. října.

Obrázek na titulní straně: President Masaryk jel na koni z nádraží až do parku. Foto Hynek Moravec
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Zvláštní dík pak patří Eugenii Koblížkové, která se
starala o celou režii oslav. Bylo to krásné odpoledne, které si, i přes nepřízeň počasí, užili nejen
návštěvníci, kterých bylo odhadem 500 – 600, ale
i účinkující a byla to dokonalá ukázka toho, jak by
měl v obci fungovat spolkový život. V tom jsou
naše Dobřichovice jedinečné! Věřím, že všichni
si oslavy užili a nenechali si je pokazit ani tím, co
předváděl večer téhož dne na Pražském hradě
současný český prezident.

Požár v Letech
V sobotu 10. listopadu večer vypukl v sousedních Letech požár haly v areálu bývalého zemědělského družstva. Jednalo se o třetí největšího
požár v okrese Praha-západ od roku 2010, jehož
hašení bylo, s ohledem na materiály, skladované v hale, značně obtížné. Uvnitř haly bylo
totiž uskladněno více než 600 tun nejrůznějšího
elektroodpadu určeného k recyklaci. Jednalo se
o obrovské množství plastů, lehkých kovů, polovodičových součástek a dalších, často vysoce hořlavých materiálů.
Na hašení požáru byly použity tisíce metrů
krychlových vody, která byla čerpána nejen
z hydrantů, ale především výkonným čerpadlem z Berounky, odkud bylo nataženo přes 900
metrů speciálních hadic. Dle informace správce
vodovodu a kanalizace naštěstí nedošlo ke kontaminaci vodního zdroje města. Je tedy pravděpodobné, že nebyly výrazně zasaženy ani spodní
vody, tedy ani studny na soukromých pozemcích.
Z preventivních důvodů je však vhodné u studní,
které se nacházejí blízko místa požáru, nechat
si udělat rozbor vody. Pokud by byla zjištěna
případná kontaminace spodních vod, budeme
o této skutečnosti občany informovat. Na místě
byla kromě hasičů i výjezdová skupina Chemické laboratoře HZS Středočeského kraje, která
monitorovala ovzduší a hasební vodu odtéka-
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jící z místa zásahu. Zápach spálených plastů byl
druhý den cítit až na některých místech v Praze.
S ohledem na poškození haly požárem byl na
místo povolán také statik.
Hasiči dostali požár pod kontrolu v neděli
před šestou hodinou ranní, v 16.41 pak hodin
velitel zásahu oznámil likvidaci požáru. Příčina
vzniku požáru a způsobené celkové škody jsou
předmětem šetření vyšetřovatelů z řad HZS i PČR.

Zástupce provozovatele odhadl škodu na uskladněném materiálu na 5 milionů korun. Dobrou
zprávou je, že během požáru nebyl nikdo zraněn.
Na hašení se podílelo celkem 10 jednotek
profesionálních hasičů a 16 sborů dobrovolných
hasičů ze Středočeského kraje s 67 vozidly a speciální technikou. Současně zasahovalo 6 profesionálních a 4 dobrovolné jednotky hasičů z hlavního
města Prahy s 14 vozy a v neposlední řadě i dvě

roty Záchranného útvaru HZS ČR ze Zbirohu
a Hlučína s čtyřmi vozidly. Celkem se na likvidaci
požáru podílelo přes 200 hasičů. Všem jim patří
obrovský dík za bezvadně odvedenou práci.
Zvláštní dík pak patří všem našim dobrovolným hasičům v čele s velitelem Martinem Jurkovcem, kteří k likvidaci požáru nemalou měrou
přispěli.
Petr Hampl

Domácí zpravodajství
obdobích v nádobách přimrzá, takže ho nelze
vysypat. A na jaře roku 2019 budeme se svozem
odpadu opět pokračovat.

Oprava lávky pro pěší
Při letních opravách povrchu lávky přes Berounku
byla nanesena v některých místech nová zdrsněná protiskluzová vrstva. Tím došlo k barevné
nestejnorodosti pochozí vrstvy, na kterou právem
občané upozorňují. Na základě reklamace bylo
s dodavatelem dohodnuto, že tuto vrstvu obnoví
v celé ploše. Práce opět vyžadují, aby bylo po
celou dobu nátěru i usychání pěkné počasí, takže
začnou až na jaře příštího roku.

V parku probíhal 28. října bohatý program. Na snímku je orchestr složený ze žáků a učitelů naší ZUŠ

Poslední termín svozu
bioodpadu
Vážení přátelé, moc si vážíme toho, že jste se zapojili do hromadného svozu bioodpadu, protože tím
přispíváte k ochraně životního prostředí i ke snižování nákladů na odstraňování odpadů. Poslední

letošní svoz bioodpadu plánujeme na pondělí 3.
prosince. Doufejme, že počasí se vrátí ke své normální podobě a nastoupí standardní zima – doba
vegetačního klidu, takže bioodpad ze zahrady
už nebude a ten z domácnosti se může dávat do
směsného odpadu. Hlavním důvodem pro přerušení svozu bioodpadu je zejména technologický
problém, protože bioodpad je vlhký a v zimních

Sociální komise hledá nové
členy
V sociální komisi rady města se chystá výměna
některých členů, protože několik dlouholetých
zasloužilých členek této komise požádalo o uvolnění. Vyzýváme tím nové zájemce a zájemkyně,
aby se přihlásili na mailovou adresu dobrichovice@dobrichovice.cz nebo oznámili kterékoli
zaměstnankyni městského úřadu, že mají zájem
a předali své telefonní číslo.
PP

Domácí zpravodajství
Oslava 100. výročí Republiky
V neděli odpoledne a v podvečer dne 28. října
2018 si Dobřichovice připomněly 100. narozeniny Československé republiky. Náš stát je
samozřejmě daleko starší a většina historiků
posunuje začátek prvního českého státu do 9.
století a mýty o praotci Čechovi, jeho nástupci
Krokovi, kněžně Libuši a Přemyslovi jsou ještě
starší, ale nejsou písemně doložené. Prvním
doloženým vládcem v Čechách byl kříže Bořivoj
I. s manželkou Ludmilou na začátku 9. století.
Po něm následovaly generace přemyslovských
knížat a později přemyslovských králů, následovaných vládci z rodu Lucemburků, Jagellonců a posléze rakouských Habsburků. Čechy
a Morava a konečně i Slovensko se staly součástí
Rakouska – Uherska, které se na konci 1. světové

války samo rozpadlo a na jeho troskách vznikly,
resp. byly obnoveny nové státy, ale již republiky
– Československo a Polsko.
Tento významný den, 28. říjen jsme si připomněli i v Dobřichovicích především zásluhou
Dobřichovické divadelní společnosti, Základní
umělecké školy, Městského úřadu Dobřichovice, Skautů, Sokolu, Souboru Kukadýlko,
Tanečnímu studiu, pěvecké skupině Cabinet,
jmenovitě pak paní Eugenii Koblížkové, Petru
Říhovi, Petru Královi, Veronice Podzimkové
a Ivaně Kaplanové a dalším, kteří pomohli věc
připravit a organizovat.
Počasí oslavě ale vůbec nepřálo. Byl studený
den po sérii krásných podzimních a slunečných
dnů. Pršelo, nebo alespoň mžilo nebo poprchávalo, ale oslava se přesto vydařila a zúčastnilo se
jí mnoho dobřichovických i přespolních občanů.
Zahlédli jsme i Američany českého původu.

Od 13 hodin se lidé začali scházet na dobřichovickém nádraží, protože nás měl navštívit
president T. G. Masaryk s dcerou Alicí a ministři
tehdejší československé vlády také s manželkami – předseda vlády Karel Kramář s chotí
Naděždou, ministr zahraničí Edvard Beneš
s chotí Hanou. Jen Milan Rastislav Štefánik přijel
sám, protože manželku neměl a jak víme, brzy
zahynul v letadle, které sám pilotoval. Na nádraží
vyhrávala kapela Motovidlo staré české písničky.
Asi v 13:45 přijel na 2. kolej před staniční budovu
mimořádný vlak tažený parní lokomotivou, který
přivezl vzácné hosty. Na peroně hosty přivítal
starosta města Petr Hampl, stylově oblečený
v žaketu s cylindrem na hlavě, doprovázený
členy městské rady. Dámy dostaly květiny, pan
president zakrojil do bochníku chleba, který
si posolil a symbolicky ochutnal po starém
slovanském zvyku.
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K oslavám 28. října
v Dobřichovicích přispěl
i virtuózní hráč na klasickou
kytaru Štěpán Rak
Dne 23. října proběhl ve velkém sále na zámku
jedinečný koncert vynikajícího hráče na klasickou kytaru Štěpána Raka. Naposledy u nás
sólově pan Rak vystupoval zhruba před deseti
lety před Vánocemi v sále MUDr. Fürsta. K letošnímu významnému státnímu jubileu si Štěpán
Rak připravil pestrý hudební program, ve kterém
zazněly písně Karla Hašlera, písně z podkarpatské
Rusi, původní československá státní hymna „Kde
domov můj“ a „Nad Tatrou sa blýská“, dále slovenská lidová Ej okolo Levoči a mnoho dalších, které
se hrávaly v dobách první republiky. Na závěr
zazněla píseň
„Ta naše písnička česká“, nejprve v podobě
instrumentální a refrén vyvrcholil společným
zpěvem. Děkujeme panu Rakovi za nezapomenutelný zážitek z koncertu.
Andrea Kudrnová

Štěpán Rak

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Jak jsme uklízeli …

Čtvrťáci poučili ostatní žáky prvního stupně
Velký dav občanů, mezi kterým nechyběli
Sokolové, Skauti, zaměstnanci dráhy, děti, mládež
i dospělí, provolával slávu, lidé mávali vlajkami, měli
trikolory a radovali se z příjezdu vzácné návštěvy.
Po přivítání se zformoval původ, prošel do
Všenorské ulice, kde byli připraveni dva statní
koně pro pana presidenta i pro gen. Štefánika,
ostatní šli pěšky za nimi v čele s hudbou. Průvod
přešel lávku, která takovou zátěž snad ještě
nikdy nenesla, ale na rozdíl od jiných mostů to
bez problémů vydržela. Na druhé straně řeky již
čekaly dobové automobily a kočáry a průvod
pokračoval směrem do centra města. Před informačním centrem čekalo další přivítání a dětské
tanečky a písničky a pokračovalo se do parku.
President a členové vlády položili květiny
k památníku obětem válek, pak zasadili další
dobřichovickou lípu – Lípu republiky a na podiu
v parku pomalu začínal program.
Byl zahájen hymnami a pokračoval v podání
Dobřichovické filharmonie dětí a učitelů ZUŠ
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oblíbenými písněmi TGM. Následoval projev
starosty města, odpověděl mu president i gen.
Štefánik. Pak vystoupily děti souboru Kukadýlko, následovalo Taneční studio, Dobřichovická divadelní společnost, Sokolky předvedly
ukázku svého sletového vystoupení, zazpívaly
dámy souboru Cabinet. Pak zahrála skupina
Cabinet a na konci pokračovala kapela Motovidlo.
Program byl doplněn i gastronomicky –
podával se guláš a pivo zdarma.
V. Kratochvíl
Ještě doplníme osoby a jejich představitele:
Československý president T. G. Masaryk ...... Petr Širc
Alice Masaryková .................Kateřina Filla Věnečková
Generál Milan Rastislav Štefánik ............... Petr Bendl
Předseda vlády Karel Kramá ..........................Petr Říha
Naděžda Kramářová ................................Alena Říhová
Ministr zahraničí Edvard Beneš ...............Dalibor Hák
Hana Benešová ....................................Petra Nováková

Ve čtvrtek 20. září se všechny třídy prvního stupně
zapojily do projektu Ukliďme Česko. Začalo to již
ve středu, kdy 4. B vytvořila interaktivní nástěnky,
které měly ostatním dětem ve škole poradit, jak
správně třídit odpad a jak dlouho se jednotlivé
odpadky rozkládají. Žáci byli překvapení, že třeba
pomerančová kůra se v přírodě rozkládá 1 rok,
banánová slupka 5 měsíců, plastová lahev 100
let a struna ze sekačky se nerozloží nikdy. V rámci
celodenního projektu si povídali i o tom, jak důležité třídění odpadků je a jak je také potřeba snižovat produkci odpadů.
Tři panely, které během dopoledne vytvořili,
umístili do vstupního prostoru školy a bylo moc
fajn pozorovat, kolik dětí se u nástěnek zastaví,
čte si informace a diskutuje o nich.
Ve čtvrtek potom nastal velký úklid. Žáci
v doprovodu paní učitelek jednu hodinu uklízeli
okolí školy, hřiště, alej do Karlíka a okolí Karlického
potoka a park. Děti se do úklidu vrhly s velkým
nadšením a byly překvapené, kolik odpadků se
našlo. Jedna třída přinesla 3 plné pytle.
V pátek jsme se pak připojili k 5 000 školám ve
více než 120 zemích světa a do uklizeného Česka
jsme v rámci celosvětového projektu Zasaď strom
pro mír zasadili 3 stromy.
Petra Mejstříková Sulková

Přespolní běh
V úterý se v Dobřichovicích konalo okresní
kolo v přespolním běhu. Počasí bylo sice velmi
chladné, ale závodníky alespoň trochu ohřívalo
sluníčko a příjemná předzávodní atmosféra.
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dveří jednotlivých škol. Věřím, že rodiče také
najdou chvíli, aby si se svými dětmi popovídali
o svém studiu a povolání, kterému se věnují.
Radka Habešová

Zasaď strom pro mír na celém
světě 2018

Vítězné družstvo žákyň naší školy v přespolním
běhu
Závodu se zúčastnilo celkem deset škol, každá
s dvanáctičlenným týmem.
Jako pořádající škola jsme se nenechali
zahanbit. Chlapci skončili na 5. místě, dívky se
staly absolutními vítězkami a jejich družstvo si
tím vybojovalo postup do krajského kola. Chlapci
reprezentovali školu ve složení Matěj Kvasnička,
Martin Mak, Ondřej Lenghart, Luka Ward, Daniel
Holý a Jakub Václavek.
Silný tým děvčat vytvořily Adéla Nečesaná,
Matylda a Beáta Valtrovy, Sára Dušková, Katka
Solničková a Klára Poláková.
Úžasné výsledky jsme měli také v soutěži
jednotlivců. Adéla byla celý závod ve vedení,
na posledních 200 m ji předběhla závodnice
z Černošic, Adéla si však prvenství nenechala vzít
a díky své ohromné vůli a sáhnutím si na dno
svých sil si zaslouženě doběhla pro zlato.
Také Matěj Kvasnička si suverénně a s velkým
náskokem vybojoval zlatou medaili.
Všem závodníkům moc gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšný start do nového ročníku
sportovních soutěží.
Lenka Košťálová

Volba povolání
Deváťáci navštívili Úřad práce pro Prahu – západ,
aby si vyslechli, která povolání jsou dnes nejžádanější a také aby zjistili, pro jaký druh povolání
by se měli připravovat podle svých schopností
a dovedností. V tom jim pomohl test, který si
vyhodnotili s pomocí paní psycholožky, odbornice na volbu povolání.
Asi tři čtvrtiny žáků z 9. A a 9. B ještě neví,
co by chtěli v životě dělat, které povolání by je
naplňovalo, co by je těšilo. 9. C má už teď jasno,
jsou ve výhodě, a tak se mohou orientovat na
přijímací řízení konkrétní školy. Mnozí žáci netušili, jaké školy absolvovali jejich rodiče. Čeká je
ještě dlouhá cesta, kterou musí urazit již za krátký
časový úsek.
V listopadu obě nerozhodné třídy navštíví
veletrh středních škol a učilišť Schola Pragensis,
který by měl žáky nasměrovat na dny otevřených

Letošní sázení stromu bylo poznamenáno vzpomínkami na katastrofální sucho, které postihlo
celou naší zemi, bez výjimky. Všichni jsme mohli
vidět usychající trávu, rostliny, stromy v lese i ve
městech a nejinak tomu bylo i na naší školní
zahradě. Dodržovali jsme celé léto omezení
zálivky a zahrada zaznamenala velký úbytek
rostlin.
V květnu jsme založili výukovou školní bylinnou zahradu, jejíž rostliny většinou suché a horké
léto nepřežily. Strom zasazený v září loňského
roku uschnul také. Přidala se ovšem i krásná hedvábná Borovice Armandova, která poskytovala
stín a veliké šišky již mnoho let a růžová magnolie v keřovém arboretu. Uschly také. Pohled na
zahradu byl velice smutný.
Nevzdali jsme se a zasadili společně znovu
krásný jeřáb, novou, méně vzácnou, ale i méně
choulostivou borovici a přidali magnolii a ořechokřídlec, který svými květy obohatí keřovou
výsadbu právě v podzimních dnech. A budeme
zalévat, dokud nezačne mrznout. Již to umíme,
přímo ke kořenům a vytrvale. Zjara začneme
zase a stromy se jistě uchytí a porostou. Bylinná
zahrada se na jaře také zazelená.
Snad právě toto sucho v nás znovu probudilo
chuť rostliny pěstovat a ošetřovat, pomoci jim
zakořenit, růst a posléze, s jejich pomocí, chránit
vodu a život v krajině. Toto téma si znovu zopakovaly děti ve všech třídách a navázaly tak na
projekt čtvrťáků, kteří se zabývali odpady a nakládáním s nimi.
Uskutečnit jsme to celé mohli díky podpoře
Městského úřadu Dobřichovice, který stromy
zakoupil a škole daroval. Za pochopení důležitosti této akce moc děkujeme a věříme, že pršet
zase bude.
jsoln

Kdo si hraje, nezlobí
Žáci naší školy se zapojili do akce „Ukliďme
Česko“. A když ještě do uklizeného Česka
zasadili na zahradě prvního stupně 3 stromy, za
odměnu je přijeli navštívit LEGO lidi. LEGO lidi
jsou nadšení dospěláci, kteří pracují ve výrobním
závodě LEGO na Kladně, a životní prostředí jim
není lhostejné. Přijelo jich 15 a přivezli nám 10
beden plných LEGO kostiček a dva gardíky, kteří
nám od té doby hlídají ve škole a okolí pořádek.
Děti si vybraly téma, které souviselo s akcí
„Ukliďme Česko“ a všichni společně stavěli. LEGO
lidi si s žáky při společné práci povídali třeba
o tom, jaký nejhorší odpadek při úklidu našly
a jak i děti mohou přispět ke zlepšení ekologie.
A jak to celé dopadlo? Můžete se přijít podívat na
první stupeň, kde vznikla malá galerie, kde máme
vystavené výtvory, které děti postavily a každá
třída vytvořila i svůj panel. Někdo psal života-

básně, někdo vytvořil myšlenkovou mapu, někdo
třeba maloval … je toho opravdu hodně.
Několik postřehů od paní učitelek:
„Mně se akce líbila, vždyť to byly v podstatě
pracovky s ekologickým podtextem. No a děti se
ohromně bavily, spolupracovaly, takže paráda. J.
S.
Děti byly z akce nadšené! Nejdříve jsme společně vybírali témata a řekli si, co by se k tématu
dalo vymyslet, pak si děti utvořily skupinky
a začaly tvořit. Byla jsem překvapená, jak lehce
se přizpůsobily daným tématům. Myslela jsem si,
že to pro ně bude těžké. Pracovaly celkem na 3
tématech a moc hezky spolupracovaly. L. S.
Celá 4. B si stavění z Lega velmi užila. Na společném tématu se většina dětí shodla. Jaký nejhorší odpadek jsme v ulicích Dobřichovic našli?
Byl jím nedopalek cigarety. Děti celkem rychle
pochopily, že si práci musí rozdělit mezi sebe a tak
část dětí třídila kostičky podle barev, další zase
vyhledávaly vhodné velikosti a tvary. Společně
se jim za ty dvě hodiny podařilo vytvořit pěkné
dílko. LEGO lidi v průběhu společného stavění
odpovídali na všetečné otázky žáků. Např.: Kdy se
budou vyrábět kostičky z cukrové třtiny namísto
z ropy … Jaká je největší a nejdražší stavebnice
z Lega … V jakých státech jsou továrny na Lego
… Kdo byl zakladatelem Lega a v jakém roce
… Kolik energie vyrobí nová větrná elektrárna,
kterou společnost LEGO postavila v Anglii … Ve
třídě s námi ještě zůstala hlavní organizátorka
Lego hraní, pro kterou jsme si připravili aktivitu –
psaní vlastní životabásně na téma: „Jsem kostička
z Lega“. Vzniklo dvanáct moc povedených básniček, které každá dvojice přednesla před spolužáky. U některých jsme se velmi pobavili. L. D.
Úžasná rychlost práce, zaujetí, bezkonfliktní
domluva, skvělé nápady a využití netradičních
tvarů kostiček. J. M.“
Z postřehů samotných dětí můžete vidět, že
se akce vydařila:
nejlepší dvě hodiny na světě
bylo to moc dobrý
škoda, že jsme nestavěli celý den
ta lavička, co jsem stavěla, se mi moc povedla
líbilo se mi úplně všechno
postavili jsme nejkrásnější zahradu
postavil jsem letadlo na sluneční pohon
všichni jsme spolupracovali
Každý uklidil kousek a Dobřichovice vypadají
krásně.
Děti byly opravdu nadšené a všichni jsme se
shodli, že si to určitě příští rok zopakujeme. Velké
poděkování patří všem LEGO lidem a hlavně Ivče
Kořínkové, která je k nám přivedla a celou akci
pro nás zorganizovala.
Petra Mejstříková Sulková
Děti z 3. C dokonce celé dění vyjádřili ve verších:
UKLIZENÉ ČESKO
Tenhle nápad, to byl všecko:
Uklidíme naše Česko!
Pytle, hrábě, rukavice,
kde je odpadků nejvíce?
Kolem školy, to je místo,
kde chceme mít také čisto!
Sbíráme a sbíráme,
na tu kupu zíráme.
Tohle že sem děti hází?
PET lahve jsme našli v mlází,
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Byla jsem překvapená, jak rychle se děti dokázaly domluvit na společném tématu, jak dobře
a bezkonfliktně spolupracovaly a všechny se zapojily. J. Š.
dospěláci jakbysmet,
nedopalky cigaret.
3. C je v plné akci,
na dlouho tu mají práci,
sklo, papír a plasty,
nemají tu šanci.
Pak po velkém úklidu,
dostali jsme odměnu.
Z lega stavět odpady,
v hlavě srší nápady.
Zahájení ve dvoraně,
hurá, hurá, hurá na ně!
Na ty hezké kostičky,
chystejte si ručičky!
Řekneme si jen pár vět,
chceme tvořit čistý svět.
Vytvoříme skupinky,
začne projekt veliký.
Učitelé, moře dětí,
nadšení tu vzduchem letí.
Lego kostky stavíme
a přitom se bavíme.
Malá garda dílo hlídá,
stráží také každá třída.
To vše, co jsme vytvořili
a v okolí uklidili.
3. C si toho cení,
že mohou být součást dění.
Sázet stromy, uklidit,
každý člověk by měl chtít.
Přidejte se lidičky,
svět bude čistý celičký!
Však i já si pozor dám,
kam odpadky ukládám.

Škola za 1. republiky
Ve čtvrtek 25. října se žáci i učitelé posunuli o 93
let zpět, aby prožili jeden školní den roku 1925.
Všichni se připravovali již od září nejen vyhledáváním historických materiálů o vzdělávání,
dobovém oblečení, cenách zboží, kultuře a osobnostech, ale i zpracováváním těchto poznatků
v jednotlivých předmětech.
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Vše vyvrcholilo dnem, kdy žáci, učitelé
i návštěvníci přicházeli v dobovém oblečení. Bylo
neuvěřitelné, co všechno se doma našlo: školní
tašky, klobouky a čepice, šle, charlestonové šaty,
šaty po babičce od Hany Podolské, boa… Pouze
pět dětí si nechtělo prožít prvorepublikovou
školu, proto měly svůj pracovní program v oddělené třídě.
Výuka probíhala ve čtyřech třídách a hudebně.
Každou třídu si učitelka dobově vyzdobila. Nechyběla oslovská lavice, rákoska i místo na klečení na
polenech. Paralelní třídy byly spojeny tak, aby
žáci zažili stísněné podmínky v lavicích. Všichni se
snažili vyhnout plastům, ale nebylo to jednoduché, dnes jsou všude. Svačilo se na papíru nebo
látkových ubrouskách, děti si donesly na pití plecháčky, do kterých pak dostaly o velké přestávce
bramborovou polévku.
Vyučování zahájil zpěv písně Ach synku,
synku. Rozvrh obsahoval vlastivědu, počty, psaní,
pracovní činnosti a divadelní představení. Šestou
hodinu tvořila třídnická hodina, ze které vyplynuly ohlasy žáků:
Škoda, že se zítra budeme učit normálně.
Bylo to zábavné, zajímavé, dokonce i vtipné.
Nevyhovovalo mi pokaždé vstávat v lavici,
když jsem chtěl promluvit, taky při sezení držet
ruce za zády a korzovat o velké přestávce.
Do současnosti bych zachoval ukázněnost
žáků a tu humornou mluvu učitelů, učitelské
mládence a oslovskou lavici.
Každého něco zaujalo. Byly to možná počty,
kde se pracovalo s reálnými cenami zboží
a příjmem rodiny, nebo psaní perem s násadkou,
které se muselo namáčet do kalamáře, někoho
bavila hra Ovčinec, na niž si žáci museli nejdříve
narýsovat hrací desku. Poskládat si naši republiku
z jednotlivých částí a zkoumat její znak v dobových souvislostech bylo také zajímavé. Velký
úspěch mělo představení 9. A a 9. B o Osvobozeném divadle pod vedením paní učitelky Hany
Tuháčkové.
Žáci nakonec hodnotili projekt známkou.
Prospěl s vyznamenáním.
Radka Habešová

Nejtěžší byl krasopis, protože se inkoust strašně
rozpíjel a snadno se dělaly kaňky. Abeceda vypadala úplně jinak než dnes. Foto Hana Ohnůtková.

Oprava ulic Jugoslávská
a Ruská je dokončena.
V loňském roce bylo město Dobřichovice úspěšné
v žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu částí ulic Ruská a Jugoslávská. Jedná
se o konce uvedených ulic v úseku mezi ulicemi
Jiráskova a Polní. Povrch těchto ulic je již opraven,
ve zmíněném úseku opět vydlážděn zámkovou
dlažbou. Z podobného dotačního programu byly
v minulých letech opraveny již rovnoběžné úseky
ulic Anglické, Francouzské, Viničné i navazující
části Jugoslávské, polovina ulice Polní a ulice
Jiráskova. Dotace pokryla v případě ulic Jugoslávské a Ruské 50 % nákladů.
Projekt „Oprava ulic Ruská a Jugoslávská po
živelní události“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

O čem jednala rada města
Dne 9. října se rada města sešla na svém posledním zasedání.
Starosta seznámil radu se stavem místních
komunikací s tím, že oslovil firmu Vrkoslav opravy
silnic s.r.o., která předložila nabídku na opravu
výtluků a spár na komunikacích v katastru města.
Místa nutných oprav byla vytipována vedoucím
technických služeb. Rada záležitost projednala
a vzhledem k odhadovaným nákladům kolem
cca 50 000,- Kč za opravu výtluků a 50 000,- Kč
za opravu spár doporučila uzavřít zakázku přímo.
Místostarosta Ing. Michael Pánek předložil
radě návrhy na modernizaci webových stránek
města z pohledu přehlednosti a informací, které
by stránky měly poskytovat a uživatelských
funkcí. Jako příklad uvedl stránky města Černo-
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šice, které obsahují velmi široké spektrum informací a užitečných funkcí pro občany.
Starosta seznámil radu se žádostí starostky
obce Karlík o příspěvek na úhradu části nákladů
na rekonstrukci zdi okolo karlického hřbitova. Na
Dobřichovice připadá 59%, což činí 209 226,- Kč.
Po započtení částky přeplatku z vybrané částky
z nájemného za hroby (242 748,-) by městu
Dobřichovice zbyla ještě částka ve výši 33 522,Kč. Rada rozhodla tuto částku ponechat v rozpočtu Karlíka s tím, že by Dobřichovice měly
„předplaceny“ služby související s nezbytnou
údržbou hřbitova.
Starosta informoval radu o stavech peněz na
účtech města a o výši nesplacených úvěrů, které
má město u České spořitelny, a.s. Na základě
konzultace s manažerem banky doporučil
předčasné splacení zbývající částky z úvěru č.
390797499/0800 na mateřskou školu ve výši 1,4
mil. Kč, což rada schválila.
Starosta informoval radu o žádosti paní Pavly
Krátké o možnost podpory připravované akce
ke dni stromů (20. 10.) s názvem „Stromům aneb
Radovánky pro stromy a lidi v dobřichovickém
parku“. Příspěvek bude pořadateli využit na tisk
a výlep plakátů, cestovní náklady a symbolický
finanční obnos pro kapely, lektory tvořivých
dílen, zvukaře, mobilní toalety. Rada schválila
udělení mimořádného grantu ve výši 10 000 Kč
pořadatelům akce.
Starosta seznámil radu s žádostí manželů
Němcových, Dobřichovice o uzavření smlouvy
o příspěvku na rozvoj infrastruktury a vydání souhlasu s napojením na ČOV Dobřichovice. Rada si
ověřila, že se jedná o novostavbu RD, který leží
u kanalizačního řadu a vyslovila souhlas.
Rada, jako zřizovatel Základní školy Dobřichovice, projednala protokol likvidační komise ZŠ,
který obsahuje soupis učebních pomůcek a inventáře navržených na vyřazení z evidence z důvodů
poškození nebo nepoužitelnosti. Po prostudování
materiálů rada souhlasila s návrhem.
Rada projednala žádost o příspěvek na zřízení
nového babyboxu ve Slaném. Dobřichovice
zřizování babyboxů dlouhodobě podporují,
protože se jedná o zařízení, které v ČR zachránilo
již mnoho dětí a jejich financování je hrazeno
především z příspěvků dárců. Město v obdobných případech poskytuje dobročinným nadacím
a zařízením mimo Dobřichovice 5.000,- Kč, což
rada schválila.
Starosta seznámil radu se zprávou správce
kanalizace spol. Aquaconsult, popisující havarijní
stav přečerpávací stanice odpadních vod v lokalitě Za Parkem. Ze zprávy vyplývá, že v případě, že
by nebyla bezodkladně provedena oprava, hrozí
nebezpečí výpadku této přečerpávací stanice.
Rozpočtové náklady na rekonstrukci přečerpávací stanice činí 782 500,- Kč + DPH, přičemž
vynaložené náklady lze plně započítat do plánu
financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury, což je požadavek MZE jako dozorového orgánu oboru VaK. Rada havarijní opravu
čerpací stanice odpadních vod odsouhlasila.
V této souvislosti rada pověřila starostu požádat
Aquaconsult, aby každoročně, nejlépe začátkem
roku nebo současně se zasláním majetkové a provozní evidence posílal městu i plán, ve kterém by
byly rozepsány předpokládané větší opravy na
vodohospodářské a kanalizační infrastruktuře.

Ukázka oděvů z období 1. republiky
Ideální by bylo, mít takovýto výhled na několik let
dopředu s tím, že každoročně by se aktualizoval.
Starosta předložil radě rozpočet od společnosti Aquaconsult na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu vodovodu
a kanalizace v lokalitě V Luhu, kde tyto sítě ještě
v některých ulicích zcela chybí. Nabídková cena
za zpracování projektu činí 269 290,- Kč + DPH.
Rada shledala, že cenová nabídka na zpracování
PD je příliš obecná a požaduje zaslat podrobnější
rozpis ceny projektu dostavby V a K v Luhu.
Rada znovu jednala o předloženém projektu
Ing. Marka ze společnosti BB Invest Alfa s řešením
technické infrastruktury v oblasti výstavby na
Dlouhém dílu.
Na radě č. 63 byl schválen nákup traktoru,
který by měl sloužit technickým službám na zimní
údržbu v ceně do 300 000 Kč. Zaměstnanci technických služeb, spolu s mechanikem, který traktorům rozumí, si byli prohlédnout několik strojů,
které jsou aktuálně v nabídce specializovaných
bazarů se zemědělskou technikou. Našli nabídku
Zetoru 4340 4x4, který má možnost instalace
zadního pluhu a zároveň je osazen i přední lžící,
tudíž lze použít i jako nakladač. Při zimní údržbě
proto navíc odpadne i nutnost pronájmu nakladače Bobcat s řidičem, který je nutný k nakládání
posypu na sypač, což znamená ušetření dalších
nezanedbatelných nákladů. Stroj je v dobrém
stavu a podobné stroje si drží i svou cenu. Cena
je ale o něco vyšší, než byla původně schválena
radou, a sice 360 tis. Kč + DPH. Město každoročně
vydává 120 tis. Kč za pronájem podobného stroje,
který je navíc starší, nemá přední lžíci a nemá
náhon na všechna 4 kola. Každoroční náklady
na pronájem traktoru a na pronájem nakladače
na posyp se nákupem vlastního stroje ušetří.
Rada nákup traktoru, doporučeného odborným
mechanikem schválila.
VK podle zápisu z jednání rady

Nabízíme vám návštěvu Mikuláše, Anděla
a čertů u vás doma!
Pro nás dostupné a zvládnutelné obce jsou
Dobřichovice, Všenory, Lety a Karlík, Řevnice
velmi omezeně. Omezení je z důvodu velkého
zájmu – bohužel vše stihnout nemůžeme.
Objednávejte na emailové adrese: katerina.
veneckova@seznam.cz, max. do 2. 12. 2018. Bližší
informace na telefonním čísle: 775 268 733.
Cena: 200,- Kč za 1. dítě, za další děti 100,- Kč
KFV

Módní přehlídka První
republika na Mostovém plese
Letošní ples chystáme částečně v duchu doby
první československé republiky. Rádi bychom
uspořádali originální módní přehlídku ze sbírek
Vlaďky Dobiášové, která se věnuje sběratelství
dobového oblečení a módních doplňků. Její kompletní sbírka zahrnuje modely z celého 20. století,
ale i unikáty ze století předminulého. Jedinečná
kolekce rób, doplňků a šperků První republiky ve
vlastnictví známé sběratelky paní Vlaďky Dobiášové vznikala dlouhá léta a dnes má nevyčíslitelnou muzejní hodnotu. Krom dobové autentičnosti
mají modely i zajímavou historii, spojenou s jejich
původními majiteli. Často pocházejí z majetku
filmových hvězd 1. republiky např. A. Mandlové,
N. Gollové, O. Nového, S. Beneše, apod., ale také
politiků, významných osobností a umělců, nejen
historických, ale i současných. Nejraději má předměty, se známým nebo dokonce zdokumentovaným původem a jejich příběhy. Paní Vlaďka
Dobiášová pořádá rovněž výstavy, spolupracuje
s mediálními subjekty a je poradcem v oblasti
dobové módy. Malou ochutnávku budeme moci
vidět i my na plese kolem 23 hodiny.
Andrea Kudrnová

Mikuláš opět bude

Tři králové uvítají rok 2019

S radostí vám sdělujeme, že i letos se Dobřichovická divadelní společnost rozhodla zhostit se rolí
Mikuláše, Anděla a čertů pro vaše miláčky!!!

Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi proběhne v Dobřichovicích
a širokém okolí od 1. do 13. ledna 2019. Koledníci
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převlečení za tři biblické krále budu chodit od
domu k domu, sbírat peněžní příspěvky a označovat domy zkratkou K+M+B+2018, což lze
vykládat jako iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar,
Baltazar), ale spíše jde o formuli požehnání, Ať
Kristus požehná tomuto příbytku (Christus masionem benedicat).
Tříkrálovou sbírku v našem regionu organizuje
Farní charita Řevnice a ze získaných peněz podpoří

především rodiny, které potkalo nějaké neštěstí
jako nemoc, rozvrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách
pomůže charitní pomoc vyrovnat se s těžkou
situací. Část výtěžku Tříkrálové sbírky (35 %)
využije celostátní Charita ČR na pomoc potřebným
v různých koutech České republice a v zahraničí.
Do Tříkrálové sbírky se mohou zapojit děti
i dospělí jako koledníci (králové) nebo jejich

dospělý doprovod. Koledovat chodívají celé
rodiny nebo skupinky dětí. Mohou obejít třeba
jen svou ulici, pár domů, které znají. Kdo má
o tuto službu zájem, ať se přihlásí Evě Vaculíkové na tel. 739 615 846 nebo e-mail: eva.
vaculikova@gmail.com. Je možné se také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity
Řevnice.
(ev)

Zajímavosti
Promítání filmu Skryté zločiny
osmašedesátého spojeného
s besedou pamětníků událostí
Kromě oslav 100 let republiky jsme si v Dobřichovicích připomněli také srpnovou okupaci 1968.
Zuzana Čížková a Město Dobřichovice uspořádali
v říjnu besedu a promítání filmu režisérky a scénáristky Šárky Maixnerové s názvem „Skryté zločiny
osmašedesátého“. Hlavním tématem dokumentu
i večera byly zejména ukradené archivy s hlášením VB ze srpna 1968, které měly být skartovány.
Hosty a návštěvníky přivítal starosta Petr
Hampl, besedu moderoval Petr Král, moderátor
ČRo. Hosty byli Dagmar Nováková, Šárka Maixnerová, Gabriel Goessel a Rudolf Čížek, autor
námětu filmu.
Andrea Kudrnová

Sokolská Drakiáda
V úterý 16. října 2018 se konal od 17 hodin
v areálu TJ Sokol Dobřichovice již druhý ročník
Drakiády. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 80 dětí spolu se svými rodiči. Počasí přálo,
bylo krásné slunečné odpoledne. Pro děti byla
připravena různá stanoviště s úkoly. Na prvním
stanovišti si vyrobily malého papírového draka.
Na dalších stanovištích po splnění úkolů (skok
dokola přes tyče, průlez zavěšenými obručemi
na laně, podlezení či přeskákání přes překážky)
dostaly vždy mašličku jiné barvy, kterou si přivázaly na dračí ocásek. Po splnění všech úkolů děti
dostaly Letecký průkaz a mohly jít spolu s rodiči
pouštět draka. Kdo chtěl, mohl si i na ohništi
upéci buřty či se jen ohřát, když už zašlo sluníčko.
Za přípravu ohniště a dohled nad jeho bezpečností děkujeme panu Oravskému. Za občerstvení
pro všechny účastníky a jejich doprovod děkujeme vychovatelkám z Lumku.
IN

Rodiče z Dobřichovic se
vzdělávali v JojoGymu
O víkendech 25. 9. a 20. 10. se v JojoGymu za
podpory města Dobřichovic uskutečnily semináře s názvem: Cvičení předškolních dětí v praxi.
Tyto semináře pod vedením zkušených trenérek Stáni Svobodové a Pavlíny Mládkové měly
rodičům ukázat, jak správně zvolit pohybovou
aktivitu pro svoje děti. Seminář se snažil odlišit
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Cvičení dětí v JojoGym
hlavně tím, že si rodiče teorii ověřili v praxi a to
přímo se svými dětmi. Děkujeme všem aktivním
účastníkům a věříme, že nově nabyté znalosti
úspěšně využijí.
V. Mojdl

Slavíme 100 – 65 – 90
Letošní rok jsme si připomněli čísla 100 – 65 – 90.
Nejsou to míry lepé fotomodelky, jak by se na
první pohled mohlo zdát, ale klíčová data pro
naši zemi a pro radotínské gymnázium. Oslavili
jsme totiž 100 let od založení republiky, 90 let
budovy školy a 65 let gymnázia.
Ke stému výročí republiky Gymnázium Oty
Pavla uspořádalo dvě jedinečné akce. Obě mají
za cíl jednak připomenutí zásadních událostí
a významných osobností naší země, obě také
vytvářejí prostor ke spolupráci a propojování (tak
důležitému procesu právě v dnešní době!). Do
obou z nich byli totiž zapojeni všichni studenti
gymnázia a také pedagogové. Zároveň došlo
při přípravě k prolnutí oblastí různých oborů
a procvičení rozličných dovedností. První z nich
je výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY,
druhou je školní Akademie – divadelní představení zachycující v chronologickém sledu dějiny
republiky od založení v roce 1918 až po žhavou
současnost roku 2018.
Výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY
je výsledkem více než měsíční práce studentů
(a ještě delší práce pedagogů), ve které se zúročily nejen výtvarné dovednosti studentů, ale
i jejich schopnosti shromáždit a třídit informace
k danému tématu. Cílem projektu bylo seznámit
se blíže s vybranými osobnostmi a následné originální zachycení ve formě informativního obrazu.

Na jednom posteru pracovali 2 – 4 studenti. Jednotícím prvkem se na každém obraze stal klíčový
rok, počínaje rokem 1918 a konče 2018. Výstavu
tak můžete sledovat v chronologické linii od založení republiky po dnešní dobu. Studenti ve svých
pracích využili různé výtvarné techniky a pojetí,
někteří z nich senzitivně vycházejí ze specifik
dané osobnosti. Každý artefakt je ve svém informativním i obrazovém pojetí originál. Prostor
Gymnázia Oty Pavla se tak na určitou dobu stává
specifickou galerií.
Slavnostní vernisáž se konala dne 24. 10.
2018. Měli jsme možnost přivítat vzácné hosty,
kterými byli: Ing. Petr Schmied z odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Miroslav
Knotek, místostarosta Prahy 16 – Radotín, Ing.
Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín,
Českomoravský cement, a.s., Mgr. Zdeněk Střihavka, ředitel ZŠ Radotín, PhDr. Drahomíra
Irglová a Mgr. Marie Pacourková – bývalé ředitelky radotínského gymnázia. Mezi další milé
účastníky vernisáže patřili naše bývalé kolegyně
a kolegové, zástupci místního tisku a radotínské
knihovny.
Po úvodním uvítání hostů paní ředitelkou
RNDr. Janou Hrkalovou projekt představil vyučující dějepisu Mgr. Vladimír Cieslar. K výtvarné
složce se pochvalně vyjádřily i vyučující výtvarné
výchovy Mgr. Zdena Veselá a Mgr. Pavlína
Krupová. Hudební vstupy zajistil Ondřej Valter (2.
S), který písněmi Osvobozeného divadla navodil
atmosféru první republiky. A na své si přišly
i chuťové buňky – všechny třídy totiž zajistily
stoly s dobovým občerstvením (např. Masarykovy
koláčky, protektorátní eintopf s domácím
chlebem, normalizační chlebíčky či novodobé
Míša řezy), které nabízeli stylově oblečené mladé
dámy a galantní muži.
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Tři králové uvítají rok 2019 sbírkou na pomoc
rodinám a jednotlivcům v nouzi
Výstava sice zachycuje známé osobnosti naší
země, ale výběr faktografie i umělecké ztvárnění
je výsledkem čistě osobitého vidění studentů.
Proto můžete zhlédnout různorodé zpracování
– od téměř slovníkového hesla po převažující
výtvarný obraz, od precizního kresebného vyjádření po uměleckou zkratku či lehce karikaturní
ráz. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o výběrovou přehlídku, ale o práci studentů celé školy
– od nejmladších až po maturanty. Vážíme si
toho, že všichni věnovali svému dílu čas a energii
v rámci svých možností, nadání a fantazie. A jak
to dopadlo – o tom se můžeme přesvědčit i vy!
Výstava 100 osobností republiky bude otevřena pro veřejnost v budově radotínského gymnázia každý čtvrtek od 17 do 18 hodin do konce
ledna 2019.
Pavlína Krupová

Youtubeři v Kině Řevnice
Po Plzni, Mostu, Písku a Příbrami zavítá turné
CineTube do Řevnic. Tradiční Youtuberská akce
vypukne v Kině Řevnice v neděli 16. 12. v 17
hodin. Můžete se těšit na nabitý tříhodinový
program, bonusová videa na velkém plátně
v kině a samozřejmě setkání s Youtubery.
Více informací a předprodej vstupenek na
www.cinetube.yt nebo na facebooku.
MV

Cena Našich novin pro
starostu dobřichovického
Sokola
Sobotní odpoledne 10. listopadu se na letovské návsi neslo ve znamení Svatomartinského
posvícení. Součástí bohatého programu bylo též
tradiční vyhlášení nositele Ceny Našich Novin
– Ceny Arnošta Tučka. Jako loňský laureát jsem
měl za úkol letošního vítěze vyhlásit a cenu mu
předat. S velkou radostí mohu konstatovat, že
cena zůstává v Dobřichovicích, resp. nedalekém

Záběr na studentky nabízející občerstvení.
V pozadí je jeden z panelů výstavy
Karlíku. Z celkem 35 kandidátů porota nakonec
vybrala a ocenila starostu dobřichovické sokolské jednoty Jaroslava Čermáka. Výběr to nebyl
jednoduchý, horkých adeptů bylo hned několik.
Jardovi ale mj. pomohly i preferenční hlasy,
kterých nakonec dostal více jak 130. Od členů
Sokola, spoluhráčů i soupeřů, volejbalistů i ostatních. Býval to bouřlivák, kapitán prvoligového
volejbalového mančaftu, který často v návalu
emocí cloumával s rozhodčími na empiru. Dnes
je z něj uvážlivý bafuňář a manažer.
Jako jeden z blízkých Jardových spolupracovníků z vedení Sokola musím říci, že jsem
přesvědčen o správnosti letošního výběru. Jako
jeho někdejší předchůdce, který si měl možnost
v minulosti sám vše vyzkoušet, smekám před
jeho nasazením. Je málo dnů v týdnu, kdy by
se nezastavil na dlouhé desítky minut v kanceláři na sokolovně, nevím, že by zažil den, kdy by
nemusel několikrát řešit operativní věci, všední
den, víkend, svátek.
Je dobře, když se dostane každému, kdo něco
vykoná, laskavého ocenění. Nebývá jednoduché,
hodit za hlavu svůj volný čas a něco připravit. Je
ale daleko, daleko složitější tu svou dobrovolnou
práci pro „veřejné blaho“ vykonávat opakovaně,
pravidelně, skoro nepřetržitě. Přitom není třeba
zdůrazňovat, že TJ Sokol Dobřichovice není žádný
drobek, malá partička nadšenců. Naopak, patří
s více než 500 členy a ohromným nemovitým
majetkem v podobě dvou velkých sportovních
areálů k těm největším jednotám v rámci celé
České obce sokolské. Není třeba zdůrazňovat, že
poslední roky prožívá jednota jedno z vrcholných
období, kdy se daří ekonomicky, organizačně,
sportovně i společensky. Člověk nemusí být
sportovcem, stačí, že cestou přes kruhový objezd
do areálu jen nahlédne, aby zjistil, že je tam vše
ve výborné kondici. Není třeba zdůrazňovat, že
sokolský starosta má na těchto úspěších svůj lví
podíl.
JG
Redakce Informačního listu blahopřeje a přeje
mnoho dalších úspěchu!!

Loňský lauretát Ceny Našich novin Jiří Geisler
předává letošní cenu Jaroslavu Čermákovi

Velký sál v sokolovně v novém
Na přelomu 70. a 80. let minulého století doznal
tzv. velký sál v dobřichovické sokolovně velkých
změn. Manželé Kubátovi byli tou dobou basketbalovými nadšenci starajícími se o mládež a pan
docent byl zároveň funkcionář na svazu. Když se
chystalo mistrovství Evropy mužů v roce 1981,
dostal se náš areál mezi vybrané tělocvičny, které
měly sloužit jako tréninkové zázemí pro jednotlivé účastníky. A tak došlo k výměně již nevyhovujících a nebezpečných parket za moderní
palubovku, opravovalo se osvětlení a místo dřevěných desek na koše se tu objevily ty nejmodernější průhledné.
Od té doby ale uplynula spousta vody,
nicméně sokolovna funguje pořád. Jen s tou podlahou to začínalo být na pováženou. Od konce 90.
let byla sice několikrát opravena, přebroušena
a nalakována, nicméně její stav začal mít havarijní
podobu. A proto jsme využili možností získat na
totální rekonstrukci velkého sálu dotaci z prostředků MŠMT a během letních prázdnin připravili a v září pak realizovali vše potřebné. Původní
podlaha byla zcela odstraněna až na záklop a na
nové rošty položena nová, poctivá palubovka,
včetně finálních nátěrů. Ještě před tím ale bylo
kompletně vyměněno osvětlení, včetně zasekání nových kabelů, rozvaděčů, ovládání, instalací nouzových osvětlení pro případ výpadku
proudu, či třeba požáru. Následovala výmalba
a výměna ochranných sítí v oknech. Zkrátka velký
sál se oblékl do úplně nového, moderního hávu
a pokud bylo vše zhotoveno dostatečně poctivě,
mohli bychom mít v jeho případě na pár desítek
let pokoj.
Naší tělocvičná jednota dlouhodobě spolupracuje s panem ing. Damaškem a průběžně připravuje jednotlivé projekty na základě aktuálních
potřeb. Ty zadáváme s předstihem a tak trochu
je vytváříme „do šuplíku“. Nicméně tato praxe
se vyplácí, protože náš dotační guru neustále
sleduje nově vypisované tituly a pokud se nějaký
dá využít, máme větší část podkladů již hotovu
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a můžeme rychle zadministrovat příslušnou
žádost.
Nevyjde to vždy, ale čas od času ano. Občas
nás trochu omezí, nebo dokonce zbrzdí nutnost
finanční spoluúčasti. Naše zdroje nejsou nekonečné, nicméně s pomocí zejména města Dobřichovice, které nám do letošního roku pravidelně
na některé spoluúčasti částečně přispívalo, se
dá jednou za dva tři roky větší akce uskutečnit.
Ta letošní rekonstrukce vyšla na částku cca 3,5
mil Kč. Z dotace MŠMT jsme čerpali 2.070 tis.
Kč a naše spoluúčast činila milion čtyři sta tisíc.
A když hovoříme o podpoře ze strany MŠMT,
podařilo se nám též získat v rámci jeho projektu
„Můj klub” téměř 550 tis. na podporu sportování
mládeže a o totéž se snažíme i pro příští rok.
Snažíme se ale starat i o halu BIOS, kde by
v nejbližších dnech, ledva skončí Mostový ples,
měla též proběhnout výměna podlahy, z venkovních sportovišť nyní nejvíce usilujeme o zajištění
financování závlahy fotbalového hřiště. Využívání
dotací jsme se naučili po vzoru našeho města
a když se podaří odhlédnout od neuvěřitelně
komplikovaného papírování, ve svém důsledku
se úsilí a energie věnovaná těmto formám
podpory rozhodně vyplácí. To vidí každý, kdo
k nám zavítá, či jenom projde kolem.
JG

Probuďte své zdraví v Centru
komplexní péče Dobřichovice

Velký sál sokolovny prošel velkou opravou

Konec roku nabírá na obrátkách a my máme pro
Vás nabídku, jak se na chvíli zastavit a udělat
něco pro své zdraví. Poslední listopadový víkend
máme pro Vás hned několik možností. V pátek
23. 11. 2018 odpoledne má Mgr. Duchoslavová
seminář o zdravém stravování s názvem Projezte
se ke zdraví. V sobotu 24. 11. a neděli 25. 11.
2018 pořádáme celodenní semináře Feldenkraisovy metody s Jitkou Nagy (aktuálně s tématy
„Od hlavy až k patě“ a „Otáčení a dýchání“). Před
Vánoci se stavte v pátek 14. 12. 2018 na dvě
hodiny v podvečer na Vědomý pohyb s Mgr.
Boťchovou, kde pozornost věnujete sami sobě.
V novém roce začínáme cvičit s Mgr. Bc. Mrázkovou od středy 9. ledna v kratší variantě 5 lekcí.
Pokud máte zájem o pravidelné cvičení od zimy
až do jara, přihlaste se na Komplexní cvičení
od úterý 15. 1. 2019 (14 lekcí) pod vedením R.
Wolfové, DiS. V neposlední řadě pro příznivce
kreativního pohybu a sebepoznání si Mgr. Lebedová připravila 4 setkání s pohybovou terapií od
pondělí 14. 1. 2019. Přihlášení a celou nabídku
našich cvičení a seminářů najdete na
www.ckp-dobrichovice.cz.

Sport
Přidejte se k futsalovým
trenérům
Futsal Dobřichovice hledá dalšího „blázna“ z řad
tatínků, který by chtěl trénovat děti narozené
2013 a mladší. A zároveň se připojil k současnému týmu koučů a vedl v příštím roce trénink
malých nadějí. Nabízíme pohodovou partu, nečekaný relax uprostřed prcků, dobrý pocit z práce
zdarma a radost ze sportovních úspěchů, které
se samozřejmě brzy dostaví. Pro více informací
volejte na 739 452 835 nebo se přijďte podívat
16. prosince na Tyčinkové turnaje futsalistů do
dobřichovické haly BIOS.
J. Pešice

Praha, 8. 12. se Lvi Praha B a letošní rok zakončí
14. a 15. 12. se Starým Městem a Bučovicemi.
Ženy A, 1. liga
Naše ženské Áčko si vede více než zdatně
– z jedenácti sehraných utkání jedenáctkrát
vyhrálo a je s třiceti body na prvním místě; druhé
Střešovice mají zatím 21 bodů (ale o jeden zápas
méně). Velkým úspěchem družstva je také postup
do 3. kola Českého poháru, kam se děvčata probojovala vítězstvím ála 3:1, odvetu v Přerově
sehrají 22. 11. Ligu budou hrát doma 23. a 24. 11.
s Královým Polem B a letošní rok zakončí 7. a 8.
12. s Hronovem.
Muži B, krajský přebor 1. třídy
Mužskému Béčku začátek soutěže příliš
nevyšel – s jedinou výhrou a devíti prohrami (i
když třikrát jen těsně 3:2) jsou z devíti družstev

Volejbal v polovině listopadu
Stručný přehled začneme našimi superseniorkami, které se ve dnech 20. a 21. října zúčastnily
mistrovství republiky superseniorů a superseniorek. hraného již tradičně v Jindřichově Hradci.
Během turnaje naše děvčata prokázala, že ve
svých letech stále ještě „volejbal umějí“; a pokud
se někomu zdá, že se mohla umístit lépe než na
šestém místě, připomeňme mu heslo Pierra de
Coubertina, zakladatele moderních olympijských
her: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Muži A, 1. liga
Z dosud sehraných deseti zápasů naši zvítězili
sedmkrát a v průběžné tabulce k polovině listopadu jsou na třetím místě s 21 body; první jsou
volejbalisté MFF Praha s 23 body a druhé Beskydy
s 22 body. Naši budou hrát doma 16. 11. s MFF
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na sedmém místě. Do konce soutěže si své postavení určitě pokusí zlepšit; předpoklady k tomu
mají. Doma je do konce roku čekají utkání s Mělníkem (24. 11.) a s Vlašimí (8. 12.).
HgS

Zimní soutěžení v F. H. Tenis
klubu Dobřichovice
Tradiční zimní soutěží nám odstartovala
halová příprava našeho klubu. V letošním roce
jsme se rozhodli udělat soutěž během celé zimní
přípravy a všechny hráče průběžně odměňovat.
Každý hráč nebo hráčka si tak během přípravy
vyslouží sportovní odměnu, kterou si sám vybere.
Velkou cenou je pak odměna pro hráče nebo
hráčku měsíce. První oceněnou za měsíc Říjen se
stala mladá slečna Tiana Siers. Gratulujeme!!
FH

Novinky v F. H. Tenis klubu
Dobřichovice

Tiana Siers s odměnou

Zcela zásadní novinkou pro nadcházející zimní
období je okolnost, že náš klub se stal od 1. října
2018 provozovatelem tenisové haly v Letech. Díky
této novince má náš klub neomezenou možnost
tréninku i v zimním období. Neznamená to však, že
by se hala pro ostatní hráče a hráčky uzavřela. Spíše
naopak, nyní je pro jakoukoli tenisovou činnost tzn.
turnaje, tréninková soustředění atd., hala k dispozici. Kontaktní údaje naleznete na www.tenisdobrichovice.cz nebo na telefonu 731 690 690.
FH
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Kultura u nás i v okolí
Semafor? Radost!
Do Semaforu mě poprvé zavál život v roce 1999,
kdy jsme zde zakládali gospelový sbor Gospel
Time zpěvačky Zuzany Stirské. Právě Zuzana
Stirská hrála kdysi v šedesátých letech jako malá
holka u Jiřího Suchého v Semaforu. S Gospel Time
jsme zažili celou sezónu na prknech legendárního
divadla, tenkrát ještě v Karlíně, s pořadem Zuzana
se vrací se semaforskými písničkami a písničkami
Zuzany Stirské.
Pamatuji si vánoční program, který jsme
v prosinci 1999 sehráli šestnáctkrát, s Jiřím
Suchým a Jitkou Molavcovou. Byla to naprostá
pohoda, bylo dopředu dáno, co budeme zpívat,
ale pan Suchý nám dal prostor a volnost v tom,
jak to chceme zpívat. On sám s Jitkou Molavcovou přišli, pár minut se domlouvali a vystřihli
písničky a scénky plné nezaměnitelného humoru
a poetiky. Po každém představení za námi oba
dva přišli, potřásli rukou a poděkovali. Druhý
den jsme všichni šli do práce unaveni s takovým
zvláštním přihlouple šťastným úsměvem na tváři.
Bylo to nezapomenutelné.
A teď, skoro po dvaceti letech stojím v Semaforu na jevišti při děkovačce představení Nerušit
prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster
a se mnou je tady moje „druhá rodina“ Dobřichovické divadelní společnosti. Přede mnou se
odvíjí zrychlený film toho, co se právě odehrálo
– stavba kulis, poslední dolaďování scény, převlek
do kostýmů, nervozita, už jede komické šílenství a stoprocentní nasazení Richarda Willeyho/
Jiřího Šafránka a George Pigdena/Honzy Seidla,
soustředění dalších v zákulisí, pozorování reakcí
diváků ze šatny semaforských dam, zmatky
v textu – kdeže to teď jsou?, napětí před vlastním
výstupem, hlavně nezapomenout hodit kabelku
za sebe, co že to říkám na konci za větu?… Vláďa
Svejkovský to celé natáčí, Peca zase skvěle svítí
a zvučí.
A najednou už je to za námi – diváci stojí,
v první řadě Tomáš Klus s manželkou, taky stojí,
tleskají, pískají. Snad se to povedlo. Ono dělat
komedie někdy není žádná sranda. V komedii se
neschová nic, ta vyžaduje dokonalost, přesnost.
K dokonalosti tedy máme opravdu daleko, ale
stojí nám za to se alespoň snažit lidi upřímně
rozesmát. A zahrát to co nejlépe.
Odcházím vyčerpaná, rýma se zase spustila,
už mi v hlavě jede, co mě zítra čeká, ale zase mám
na tváři ten zvláštní přihlouple šťastný úsměv.
Díky.
Kateřina Filla Věnečková DDS

Petr Kopsa v roli mrtvoly a detektiva Bakera v představení Nerušit prosím

Výstava Bob Dylan – výtvarník
V Café galerii Bím byla otevřena výstava s názvem
Bob Dylan – On the road. Asi vás zarazilo, že
slavný hudebník, autor písní, světoznámá osobnost, nedávný nositel Nobelovy ceny za literaturu, kdy byla zhodnocena jeho textová tvorba
k jeho písním, vystavuje v Dobřichovicích?? Není
to omyl, není to jen shoda jmen? Ne, není! Bob
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Dylan je skutečně renesanční osobnost, která je
schopna na špičkové úrovni zvládnout několik
uměleckých žánrů.
Rodem je Američan, narodil se v roce 1941
v Duluthu v Minnesotě v USA. Po své dvacítce
vstoupil do povědomí jako písničkář, vystupoval
v klubech a kavárnách v New Yorku. I když dnes
překročil sedmasedmdesátku stále koncertuje po
celém světě a posluchači i diváci milují jeho staré,
ale i nové písně.
Souběžně se svojí tvorbou hudební a textovou začal i kreslit. Lidé se mohli s jeho kresbami
seznámit nejprve na obalech jeho desek. V 90.
letech vyšla kniha Dylanových kreseb a začal na
pozvání galeristů vystavovat nejen v USA, ale
i v Německu, v Itálii, v Tokiu, nebo v Londýně.
Později začal malovat i akrylovými barvami
a začal tvořit i olejové malby na plátně.
Grafiky Boba Dylana a obaly na jeho desky
máme nyní možnost obdivovat v Dobřichovicích.
Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost v Café
galerii Bím. Výstava je otevřena každý den až do
2. ledna 2019.
vk

Kulturní přehled
Dobřichovic
na prosinec 2018
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Fotografie Alfreda Šupíka – Hledání
duše krajiny a srdce měst. Od 9. listopadu – 20. prosince.
Autor nám představí svou druhou
výstavu fotografií v inspiračním prostředí dobřichovického zámku. Touto
výstavou pokračuje ve sdílení své
rozsáhlé sbírky fotografií, která byla
vytvořena během dlouhé autorovy profesionální kariéry a jeho života v mnoha
zemích.
Výstava Betlémů ze šustí, keramiky
a kůže. Od 28. listopadu – 3. prosince
(svatební sál).

Café galerie Bím
Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana. Od 3. listopadu –
5. ledna 2019
Boba Dylana má veřejnost v paměti především jako hudebníka. V textech jeho
písní se výrazným způsobem otiskuje
politika, filosofie, literatura a rezonují
v nich i sociální otázky. Čerstvý nositel
Nobelovy ceny za literaturu je ovšem
činný i výtvarně.
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Sál MUDr. Fürsta
Prodejní výstava květinových
dekorací Martiny Dvořákové, od 24. 11.
do neděle 2. prosince. Otevřeno denně
od 13:30 do 18:30 hodin.
Výstava sukulentních zahrádek. Sál
MUDr. Fürsta od 28. do 30. prosince
2018, od 13 do 18 hodin.
Výstava miniaturních zahrádek.

Další kulturní akce
Sobota 1. prosince
Začátek Adventu a Den
mostu
10:00 – 18:00 Adventní trhy
17:00
Mostový ohňostroj
20:00
Dobřichovický mostový ples
ve stylu První republiky – vystoupí
Gurmania Band, Jan Smigmator, Rebels
O. K.
(skáčkačky přes švihadla)
a nebude chybět ani stylové předtančení a módní přehlídka historických rób
První republiky ze sbírky Vlaďky Dobiášové. Vstupenky na ples jsou v prodeji
na městském úřadě.

Sobota 15. prosince
Dětský vánoční jarmark
12:00 Hudební vystoupení ZUŠ
Dobřichovice ve velkém sále na
zámku
15:00 Divadlo Kukadlo – Jak chtěl skřítek
zaspat Vánoce ve velkém sále na
zámku
Stánky s vánoční tematikou od dětí ze
ZŠ Dobřichovice, Skautů, DODO, Náruče
a Dětského domova Lety.
Pečení vánoček, placek na kamnech,
kovářská dílna a projížďky na konících.

Sobota 15. prosince od 18:00
Koncert dámské vokální
skupiny Cabinet
V kapli sv. Judy Tadeáše

Neděle 16. prosince v 15h, sál
Zelený ostrov
Tradice společně – adventní
setkání seniorů
Společné zpívání u sklenky vína
a cukroví.

Připravujeme:
Neděle 13. a 20. ledna vždy od 16:00
v sále MUDr. Fürsta
„Když kámen hovoří…“ Dvě
besedy Aleny Šarounové – o tom,
co lze vyčíst z archeologických
nálezů, labyrintů, zbytků staveb
i dochovaných maleb o tehdejších
znalostech geometrie a technických
dovednostech starých stavitelů.
Ukázky zhruba od Egypta do
středověku k našim kostelíkům).
Ve druhé polovině ledna – výstava
seniorek z výtvarného kurzu ak.
malířky Dany Puchnarové na
zámku

Hudební recitály v Café galerii
Bím
Pravidelné hudební recitály bude pro vás připravovat jednou měsíčně v Café galerii Bím pianista, hudební skladatel, zpěvák, aranžér, hudební
producent David Noll. Absolvent konzervatoře
J. Ježka David Noll vyrůstal v Praze a letos se
přistěhoval k nám do Dobřichovic. Mnoho let

působí v divadle Sklep, na kontě má několik set
písní, skládal například pro herce T. Hanáka, M.
Načevu, D. Vávru, J. Hanákovou, L. Vychodilovou,
R. Nebřenského, interprety pop music M. Kubišovou, Z. Michnovou, H. Zagorovou, V. Martinovou nebo K. Střihavku. V současnosti vystupuje
s Lemurou Lenkou Vychodilovou a na piano hraje
i v kapele Country Beat, kterou vede legendární
rockový kytarista Petr Pokorný, mnohaletý občan
Dobřichovic.
Andrea Kudrnová

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815
kultura@revnice.cz
1. prosince, sobota od 9 hod.
Adventní trh na Palackého náměstí, od 10 hod.
Kulturní program (Blondýna – ta slavná, The
Villains, Laskavé koledy, Los Fotros)
9. prosince, neděle 17 hod. Vánoční koncert
– soubor Vocalica v sále Zámečku. Vstupné:
100/50 Kč bude použito na příští zájezd seniorů
6. ledna, neděle 18 hod. Šansonový recitál
Kuřárna v blázinci. Zlatka Bartošková s klavírním
doprovodem v sále Zámečku. Neznáte-li zpěvačku, otevřete, www.zlatkabartoskova.cz a přesvědčte se, že je o co stát.
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Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterýsobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin,
v pondělí je zavřeno.
Kino Řevnice prosinec 2018
(více na www.kinorevnice.cz)
Sobota 1. prosince
13:45 Čertí brko / 15:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / 17:30 Po čem muži touží /
20:00 Vdovy
Středa 5. prosince / 20:00 King skate
Pátek 7. prosince
17:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
20:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Sobota 8. prosince
14:00 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
15:30 Čertí brko / 17:30 Smrtelné stroje
20:00 Bohemian Rhapsody
Středa 12. prosince / 20:00 Tina a Vore
Pátek 14. prosince
19:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Sobota 15. prosince
13:45 Čertí brko / 15:30 Spider-Man: Paralelní
světy / 17:30 Aquaman / 20:00 Zrodila se hvězda
Středa 19. prosince / 20:00 3 dny v Quiberonu
Pátek 21. prosince
17:30 Vánoce a spol. / 20:00 Mary Poppins se vrací
Sobota 22. prosince
13:45 Asterix / 15:30 Mary Poppins / 17:30 Čertí
brko / 20:00 Bohemian Rhapsody
Neděle 23. prosince
15:45 LOUSKÁČEK živě
Pátek 28. prosince
17:30 Mary Poppins / 20:00 Po čem muži touží
Sobota 29. prosince
14:00 Gordon a Paddy / 15:30 Asterix / 17:30
Doktor Martin: Záhada v Beskydech / 20:00 Vdovy

ČERNOŠICE
Gerard James Clark (JAR) kvartet
Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark
z Johannesburgu patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Na kontě má
dnes už pět alb. Kromě skladeb v afrikánštině
zpívá Gerald Clark také klasické Mississippi Delta
Blues Gerald Clark je jásavý a taneční jako Ray
Charles. Říká si bluesman, ale jeho písničky a pár
převzatých standardů od Fredieho Kinga nebo
Muddyho Waterse jsou svižné, šlapavé a veselé.
Spíš rock´n´roll než naříkavé mollové dvanáctky.
Na svého otlučeného Fendera hraje prsty jako
folkař, trsátko použije jen na sóla. Je to hudba pro
dobrou náladu a k tanci. Ne nadarmo získal doma
v Jihoafrické republice několik titulů a cen za nejlepší živé vystoupení a nekomerční multižánrovou hudbu. Na turné v ČR spojil své síly s velmi
talentovaným a v Černošicích známým bluesovým kytaristou Jiřím Maršíčkem a právě z interakce jejich elektrických kytar vzniká ten malý
bluesový zázrak. Srdečně Vás zveme ve středu 12.
12. od 20 hodin do Club Kina.
Hudba Praha band
Srdečně Vás zveme v sobotu 26. 1. od 20.00 do
Club kina na koncert skupiny Hudba Praha band
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TAXI – Biskup
Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

Pronájem
zámecké vinotéky
v Dobřichovicích
Město Dobřichovice
zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední
a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky,
vinárny a drobného občerstvení je vypsán
na 3 roky a předpokládaný minimální nájem
za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle
nabídnuté výše nájmu,
ale také podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte
na Městském úřadu Dobřichovice.
Hledáme

tří/dvougenerační dům v Dobřichovicích a okolí.
Přímý zájemce.
Tel: 731401830
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Nabízím k prodeji byt 4+kk
v osobním vlastnictví
Lokalita „Za parkem“ v plně zrekonstruovaném
a zatepleném bytovém domě, energetická třída C.
Umístění v 1. patře (2.NP), 100,69 m 2 s lodžií
směrem k potoku a areálu dětského domova.
Krásný, slunný, čistý, udržovaný. Po nedávné
rekonstrukci. 2x koupelna, 2x WC.
Velmi nízké měsíční poplatky.
Tel. 605 231 332 – Jiří Geissler

ZŠ Dobřichovice
hledá uklízeče
nebo uklízečku
na úvazek 0.75 nebo 1,0
V případě zájmu volejte
Ing. Hanu Kráslovou
na telefon 733-538 180.
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900
Kapela, která vznikla jako pokračování zaniklé
Hudby Praha. Její bývalí členové Vladimír Zatloukal a Jiří Jelínek se rozhodli pokračovat v jejím
duchu a přizvali do kapely bubeníka Ludvíka
Emana Kandla, který nahrál s Hudbou Praha
čtyři stěžejní řadové desky. Dívčí vokály zpívají
Lucie Jandová a Hanka Pospíšilová, na saxofon
hraje Kuba Douda. Hudba Praha Band hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha i nové písně
a těšíme se na setkání s vámi. Rokenrolu nazdar!
Vladimír Zatloukal – kytary, zpěv (ex-Hudba
Praha) Jiří Jelínek – basa (ex-Hudba Praha) Ludvík
Eman Kandl – bicí (ex-Hudba Praha) Jakub Douda
– saxofon Hana Pospíšilová a Lucie Jandová –
zpěv Zdeněk Hnyk – zpěv, kytara (j.h.) Hudba
Praha band to charakteristický souzvuk kytar
bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin
Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný tradiční
rytmikou – bubeníkem Ludvíkem „Emanem“
Kandlem a basovým kytaristou Jirkou Jelínkem,
je zárukou původního soundu kapely.
Echoes of Pink Floyd
Je tomu téměř jedenáct let, co se dalo dohromady
několik příznivců hudby světoznámé skupiny Pink
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Floyd a založili jejich revival s názvem „Echoes of
Pink Floyd“. Již od počátku byla snaha nejít pouze
cestou presentace komerčně známějších skladeb
z alb, vydaných v pozdější době, ale jít i do písní
tzv. Barettovského období. Postupně se čtveřice
rozrostla o hráče na další nástroje a vokalistky,
čímž se pochopitelně otevřela možnost působivěji zahrát i věci známé z velkých koncertů Davida
Gilmoura, či Rogera Waterse. Součástí vystoupení
je i projekce doprovodných obrazů, což pochopitelně umocňuje vlastní zážitek. Snahou skupiny
není jít cestou zcela detailního kopírování
skladeb, tak, jak to činí některé revivaly, ale spíše
svým způsobem zachovat a přenést na posluchače původní atmosféru skladeb. Máte-li rádi
muziku od slupiny Pink Floyd přijďte se v sobotu
14. 12. od 20.00 do Club Kina.
Pavel Blaženín
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