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Konec plastových obalů na trzích
Ukliďme Dobřichovice
Blíží se 22. ročník Dobřichovické míle
Sběr odpadu trochu jinak
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Slovo starosty
Tibetská vlajka na budově
radnice
V neděli 10. března, stejně jako v minulých letech,
zavlála na budově našeho městského úřadu
tibetská vlajka. Mezinárodní kampaň “Vlajka
pro Tibet” vznikla před více než dvaceti lety a je
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
vyjadřujících podporu ochrany lidských práv
Tibeťanů i obyvatel Číny. Vyvěšením tibetské
vlajky si každý rok 10. března připomínáme výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
v roce 1959. Letos vyvěsilo tibetskou vlajku na
svých budovách rekordních 816 radnic. Myslím,
že tuto událost je třeba si připomínat o to více,
že Čína je v současné době zemí, která se snaží
získat stále větší vliv ve světě. Stále se přitom
jedná o brutální totalitní režim, kterému jsou
svoboda a život člověka lhostejné, režim, který
zasahuje do svobody a soukromí svých lidí již
téměř tak, jak to činil režim v románu George
Orwella „1984“. Lidé s jakýmkoliv jiným názorem,
než je ten oficiální, prezentovaný komunistickou
stranou, jsou velmi tvrdě perzekuováni. Na soustavné porušování lidských práv v Číně, v Rusku
a v dalších totalitních státech je třeba stále upozorňovat a to především proto, že mnoho našich
současných politiků upřednostňuje „ekonomickou diplomacii“ a dodržování lidských práv ve
státech, s nimiž obchodují, je jim lhostejné. To
je, dle mého názoru, velmi nešťastné a neměli
bychom se s tím smiřovat.

Odpadové hospodářství
v Dobřichovicích
V následujícím textu bych rád shrnul několik užitečných informací, souvisejících s odpadovým
hospodářstvím v Dobřichovicích. Co asi bude
zajímat většinu občanů, je výše poplatku za svoz
odpadu, ten zůstává v letošním roce nezměněn
a činí 700 korun na občana, stejná částka platí
i na rekreační objekt. Majitelé chat tedy neplatí
podle počtu osob, ale platí paušální částku za
700 Kč za chatu. V případě, že je někdo v chatě
hlášen k trvalému pobytu, platí se stejně, jako
v rodinném domě, tedy za každou trvale hlášenou osobu.
Svoz bioodpadu začne v roce 2019 od 1.
dubna a bude probíhat každé liché pondělí.
I letos se budou moci přihlásit ke svozu bioodpadu ti, kteří dosud popelnici na bioodpad
nemají. Poplatek za svoz bioodpadu je zahrnut již
v poplatku za odpady, takže se nic navíc neplatí.
Je třeba pouze na podatelně městského úřadu
nahlásit své jméno a adresu, kvůli evidenci míst,
odkud mají popeláři hnědé popelnice vyvážet.
Zde bude zájemci vydána nálepka na nádobu na
bioodpad. Všichni stávající i noví zájemci o svoz
bioodpadu si musí vyzvednout na MěÚ na podatelně známku pro rok 2019, kterou si nalepí na
hnědou popelnici. Na úřadě je možné si i koupit

popelnice o objemu 120 litrů za 932,- Kč. Větší
nádoby na 240 litrů si musí každý pořídit sám
v některém z hobbymarketů.
Dne 11. května proběhne v Dobřichovicích
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery na tento odpad budou přistaveny
jako obvykle, tedy: od 9.00 do 10.00 u nádraží od
10.00 do 11.00 před městským úřadem od 11.00
do 12.00 před budovou mateřské školy od 12.00
do 13.00 u recyklačního dvora na ulici 5. května.
A co nového připravujeme v odpadovém
hospodářství? V nejbližší době se chystáme rozšířit možnosti sběru tříděného odpadu o odpad
kovový. Tím je myšlen především drobný kovový
odpad z domácností, jako jsou různé plechovky
apod. K tomuto účelu město objednalo tři speciální kontejnery, kam bude možno kovový odpad
odložit. Budou umístěny na vybraných stanovištích na tříděný odpad, o jejich konkrétním

Obrázek na titulní straně: Ulice 5. května po dešti. Foto Hynek Moravec
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umístění vás budeme informovat na webových
stránkách města. Tyto kontejnery samozřejmě
nepojmou objemné a těžké kovové předměty, ty
lze ale odvézt do sběrny v Letech, kde za ně navíc
získáte i pár korun.
Další novinka, související s odpadovým hospodářstvím města, nás čeká na farmářských
i dalších trzích. Od letoška by na trzích již neměl
vznikat jakýkoli plastový, resp. směsný komunální
odpad. Znamená to, že veškeré obaly, používané
prodejci, by měly být šetrné k životnímu prostředí. Prodejci tedy nebudou smět používat plastové nádobí ani igelitové obaly. Kelímky a tácky
tak budou nově z kompostovatelných materiálů.
Více o této tématice najdete v samostatném
článku Vlaďky Cvrčkové v tomto čísle Informačního listu.
S koncem června 2019 končí i smlouva na
svoz komunálního i tříděného odpadu, kterou
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mají Dobřichovice uzavřenu se společností
Komwag. Město tedy čeká nové výběrové řízení
na svoz komunálního, tříděného i bio odpadu.
Toto výběrové řízení se však nevypisuje pouze
pro naše město, ale účastní se jej společně

několik okolních obcí sdružených ve svazku obcí
Dolní Berounka, které se dohodly na společném
postupu při výběru svozové firmy. Společný
postup několika obcí bude znamenat pro nově
vybranou svozovou firmu větší obsluhované

území, což je z hlediska logistiky odpadového
hospodářství výhodnější a od tohoto postupu si
slibujeme zkvalitnění služeb a dosažení úspor.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 11. května proběhne v Dobřichovicích svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery na tento odpad budou přistaveny
jako obvykle, tedy: od 9.00 do 10.00 u nádraží od
10.00 do 11.00 před městským úřadem od 11.00
do 12.00 před budovou mateřské školy od 12.00
do 13.00 u recyklačního dvora na ulici 5. května.
ph

Odpady na farmářských trzích
BIOlogicky? Logicky BIO!
V sobotu 27. dubna začne sezóna farmářských
trhů a tam bio produkci můžete najít už několik
let. Dva roky funguje na farmářském trhu kompostovatelné jednorázové nádobí a tříděný
odpad nejen papír-plast-ostatní, ale též na 100%
rozložitelné.
Co bude od letošního roku nové? Na všech
trzích v Dobřichovicích, (také na akci Královský

průvod nebo Všechny chutě světa) už popelnice
na plastový odpad nebudou potřeba. Budou jen
hnědé popelnice na bioodpad. Dobřichovické
trhy se tedy přepínají do kompostovatelného
módu. Žádné igelitky, žádné plasty. Jednorázové nádobí u občerstvení, veškeré ochutnávání výrobků, tašky na zeleninu, ovoce, pečivo
či květiny bude výhradně z biologicky rozložitelných materiálů. Tašky i jednorázové nádobí,
vyrobené z kukuřičného škrobu, papíru či z jiných
materiálů, se kterými si příroda sama poradí
v řádu týdnů až měsíců ovšem něco stojí. Proto
počítejte s tím, že si například u zelinářů za tašku
připlatíte, pokud si nepřinesete tašku vlastní. Na
farmářských trzích bude i košíkář, u kterého si
můžete pořídit stylový košík.
Na farmářském trhu opět najdete své „známé“
prodejce a nově například výrobce zelných
čalamád a kysaného zelí. Kdo kdy aktuálně
přijede na daný trh, se dozvíte na stránkách trhů
www.dobrichovicketrhy.cz. Začínáme 27. dubna
a pokračujeme každou lichou sobotu od 8 – 12
hodin, a to až do 12. října. Malý farmářský trh
bude též součást tradičních předvelikonočních

Jarních trhů 13. dubna od 10 hodin na zámku a v
jeho okolí.
Těším se na shledání na trhu, s sebou vezměte
nejen úsměv či deku na piknik, ale i vlastní tašku.
v.c.

Volby do Evropského
parlamentu
Připomínáme občanům, že se ve dnech 24.
a 25. května 2019 budou v celé České republice
konat volby do Evropského parlamentu. Volební
místnosti se otevřou v pátek 24. května ve 14
hodin a uzavřou ve 22 hodin. V sobotu 25. května
můžete svůj hlas vhodit do volebních uren od 8
do 14 hodin.
Upravte si svůj program tak, abyste našli čas
na tuto volbu. Před pěti roky byla průměrná účast
v celé ČR pouze 18%, v Dobřichovicích ale to byl
téměř dvojnásobek – 35%.
Více informací o volbách přineseme v příštím
vydání Informačního listu.
vk

Domácí zpravodajství
Ukliďme Dobřichovice 2019
Dovolte mi, abych Vás pozvala na jarní úklid
Dobřichovic, v rámci iniciativy Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2019!
Kdy? Sobota 27. 4. 2019
Sraz? V 9:00 u dobřichovického zámku pod
Svatojánskou lípou.
Co? Budeme sbírat odpadky a uklízet podél
řeky, v ulicích a parku… Zkrátka kde bude
potřeba.
S sebou? Dobrá nálada, pevné boty, pracovní rukavice, děti, rodiče, prarodiče, přátele
a kamarády.
Jak to bude probíhat? Na místě srazu si rozdáme pytle na odpadky, instrukce a rajóny.
Rozejdeme se za úklidem. V případě zájmu
můžeme k obědu opéct špekáčky
Mám něco udělat předem? Ideálně se zaregistrujte na webových stránkách https://www.
uklidmecesko.cz/event/20049/, ať můžeme
objednat dostatečné množství pytlů a rukavic.
Těším se na viděnou v sobotu 27. dubna,
Ivona Kořínková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Další olympijské úspěchy
Středa 20. února 2019 se u nás ve škole nesla
ve znamení medailových žní. Účastníci okresního kola Zeměpisné olympiády prokázali svůj
um v práci, která sestávala již tradičně z práce
s atlasem, písemného testu geografických znalostí a praktické části. Postup tří ze čtyř našich
účastníků do krajského kola aneb jedna zlatá, dvě
stříbrné a bodované šesté místo, to byl opravdu
obrovský úspěch. V kategorii A (6. třídy) vybojoval první místo Ondřej Buben z 5. B, druhé místo
Jáchym Buben z 6. A. V kategorii C (8. – 9. třídy)
získal stříbrnou medaili Lukáš Maxa z 8. B a šestý
skončil Hugo Lebeda z 9. B.
V Dolních Břežanech se ve stejném čase odehrával olympijský souboj v disciplíně anglický
jazyk. V obou kategoriích (6. – 7. ročník a 8. – 9.
ročník) jsme měli opět čtyřčlenné zastoupení.
Všichni účastníci se stali úspěšnými řešiteli. V I.
kategorii to byli Jakub Barinka ze 7. B a Klára Zbo-

žínková z 6. B, ve II. kategorii Jáchym Kartous z 9.
B a Anna Hrušková z 9. C. Jáchym přivezl zlatou
medaili a postupuje do dalšího kola soutěže.
Všem žákům gratulujeme, děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a postupujícím
přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Jana Babicová

eTwinning
je komunita evropských škol, která při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma
„Demokratická účast” připravila prostřednictvím
Národního podpůrného střediska pro e Twinning
v České republice hru s názvem Demokracie
v nás. Jejím cílem je podpořit povědomí žáků
o činnosti Evropského parlamentu a fungování
principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé
úkoly jsou spjaty se zastupitelskou demokracií na
třech úrovních: místní/komunální (zastupitelstvo
obce/kraje), celostátní (Parlament ČR), evropské
(Evropský parlament). Za naši školu se soutěže
účastní jedna skupina žáků devátého ročníku,
která plní zadané úkoly v angličtině prostřednictvím moderních informačních a komunikačních
technologií. Průběh jejich snažení můžete vždy
aktuálně sledovat na webových stránkách školy.
Jana Babicová
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Dobřichovická degustační a duchovní míle
se rozšíří o okolní obce
Již v minulém čísle Informačního listu jsem avizoval,
že Dobřichovická degustační míle se letošní rok rozšíří
o určitý duchovní rozměr, kdy kromě výborných místních vináren, kaváren, hospod či cukráren, budeme
moci poznat i něco nového z historie místních kapliček,
křížků, božích muk či okolních kostelů.
Organizace letošního ročníku, která bude o poznání
složitější, se ujalo ve spolupráci s městem Dobřichovice
místní sdružení ODS Dobřichovice. Při setkání členů
Přípravného degustačního a meditativního výboru,
který tvoří RNDr. Václav Kratochvíl, Jiří Matěj Matějka,
Andrea Kudrnová a Michael Pánek, jsme usoudili, že
aby nám tato akce nezevšedněla, musíme ji rozšířit i na
okolní obce. Z tohoto nápadu pak vznikly dvě trasy,
které vidíte na mapce. Obě trasy se poměrně dost prolínají, takže bude záležet zcela na vás, zda rozpoložení vaší
duše vás nasměruje spíše k duchovní části nebo spíše
k degustační části. Naším cílem ale je, aby se obě trasy
rovnoměrně prolínaly.
Rozšíření se týká malé části Černošic, kde Vaší pozornosti nemohou ujít výborné steaky z hospody U Pytláka
v Lavičkách či stejně výborné steaky a ryby v restauraci
Grill and Fish. Směrem na Lety, nás čeká zajímavý ručně
zhotovený dubový kříž, dvě kapličky a samozřejmě
věříme v účast dalších vynikajících podniků jako je srub

U Kocoura, rybí restaurace U Zlaté rybky či pivovaru
MMX s výborným pivem a jídlem.
Další obcí, kterou při procházce budeme moci navštívit je obec Karlík, se svoji románskou rotundou z 12.
století. Ta je nyní součástí karlického kostela. Z Dobřichovic, od barokní sochy Ukřižování Krista, vede
k tomuto kostelu Cesta mramoru, cesta lemovaná mramorovými sochami ze sochařských sympózií, které společně s městem Dobřichovice organizuje akad. sochař
Petr Váňa.
V ten samý den bude v Dobřichovicích probíhat další
velmi zajímavá akce s názvem Corvette parade. Jedná
se o přehlídku vozidel Corvette, která proběhne od 17
hod. v ulici 5. května. Doporučujeme naplánovat vaše
procházky tak, abyste nepřišli ani o tuto akci.
Dobřichovická degustační a duchovní míle se bude
konat v sobotu 18. 5. 2019. Těšit se můžete na výborné
jídlo a pití a neznámé příběhy ze známých míst. Václav
Kratochvíl již hledá ve starých kronikách a řekne nám
například, jaká boží muka připomínají již téměř sto
let starý příběh, kdy za bouře uhodil blesk do povozu
a zabil kočího, jehož pak již mrtvého přivezli koně do
jeho statku.
Za Přípravný degustační a meditativní výbor
Michael Pánek, místostarosta za ODS
Černošice
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Cesta do partnerského města
ve Francii
Ve dnech 6. – 10. června se uskuteční cesta do
našeho francouzského partnerského města
Villieu Loyes Mollon, které leží nedaleko města
Lyon. S tímto městem máme přátelské kontakty
již více než 20 let. Autobus odjede z Dobřichovic
ve čtvrtek 6. června a do cíle dorazíme v podve-
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trasa duchovní
trasa degustační míle
Plánovaný rozsah tras ještě
upřesníme

žs
Pra

čer téhož dne. Naši přátelé nás přivítají, rozdělí si
nás do rodin a na následující 3 dny (pátek, sobota
a neděle) si jistě pro nás připraví krásný program.
Autobus odjede domů v neděli 10. června večer
a přijede do Dobřichovic v ranních pondělních
hodinách.
Kdo by měl chuť a čas se cesty a setkání
zúčastnit je samozřejmě vítán, rádi přivítáme
i zcela nové účastníky. Jet můžete sami, nebo
s celou rodinou.

Je možné cestu zkombinovat s jiným pobytem
ve Francii nebo v okolí, někteří lidé proto jezdí
vlastním autem a po skončení programu mohou
navštívit jiné turistické zajímavosti.
Pokud máte o cestu a pobyt v partnerském
městečku zájem, napište na mail skvorova@
zsdobrichovice.cz nebo vk@kozi5.cz a my se vám
ihned ozveme a odpovíme na vaše event. dotazy.
vk
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Dobřichovická míle 2019
Vážení čtenáři, chtěli bychom vás všechny pozvat
na běžecké závody Dobřichovická míle.
Letošní 22. ročník se koná v sobotu 13. dubna
2019 od 13:00 hodin. Poběží se v dobřichovickém
parku a přilehlém okolí, závodů se mohou zúčastnit nejen dětí, ale všechny věkové kategorie od
nejmenších až po nejstarší. Jak je již zvykem,
nebude se jednat jen o sportovní akci, ale i kulturně společenské setkání všech, kteří mají rádi
sport a dobrou zábavu.
Kromě jednotlivých závodů budou pro účastníky připraveny sportovně zábavné soutěže
a atrakce. Ceny budou jako vždy hodnotné, pro
všechny budou k dispozici stánky s občerstvením
a celým odpolednem bude provázet profesionální moderátor. Měření závodů se ujme profesionální cílová čipová časomíra IRONTIME. Další
aktuální informace lze nalézt na stránkách školy
www.zsdobrichovice.cz, kde se závodníci budou
moci přihlašovat dopředu přes internet.
B. Stejskal

Zažeňte únavu, je tu jaro!
Jaro letos nakouklo do našich domovů o trochu
dříve, než bývá zvykem. Přineslo sluníčko, které
někoho doslova nabíjí energií, někteří však
v tomto období naopak pociťují větší únavu
a slabost. Energii svému tělu můžete dodat příjemnou procházkou, ale také lehkým cvičením.
Takovým může být například Cvičení k odbourání
stresu (bioenergetické cvičení), které vás naučí
pracovat se stresem na úrovni těla. Skupina u nás
začíná 26. 3.
V dubnu pro vás máme pokračování cvičení
Vědomý pohyb, které probíhá vleže na karimatce.
Je to jedno z mála cvičení, kde spolu mohou cvičit
lidé každého věku a fyzické výkonnosti, protože
o výkon v tomto cvičení vůbec nejde. Budete si
lépe uvědomovat své tělo a díky tomu dojde ke
zlepšení svalové koordinace při sportu, či jako
pomoc při dlouhotrvajících obtížích. Cvičení proběhne v pátek 5. 4. a 26. 4. od 16:30.
Pokud chcete probudit svou energii a zároveň
si vyzkoušet staré čínské zdravotní cvičení Čchi-kung, zakroužkujte si v kalendáři 12. 5. Pod
vedením Petry Arcimovičové si mohou zacvičit
ženy i muži.
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste vyrazili
opečovat své tělo do lázní? Pokud ano, ale nechce
se vám nikam cestovat, vyzkoušejte nabídku
našich pětidenních léčebných programů. Pro

Praha – Dobřichovice – Karlštejn na kole
zájemce o relaxaci a uvědomění si vlastního těla
je tu Cesta k harmonii, pro zájemce o intenzívní
rehabilitaci pak Aby tělo nebolelo. Velmi speciálně zaměřeným léčebným programem je Skolioprogram, který je určený pro pacienty s různým
stupněm skoliózy páteře a vede ho specialistka na
terapii skolióz, PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. Léčebný
program je také skvělým dárkem pro vaše blízké!
Těšíme se na vás u nás Na Vyhlídce!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

potřeba? Při online registraci napsat do pole
slevový kód „Dobrichovice2017“. Pří registraci na
místě předložit doklad totožnosti.
Děkujeme všem místním za podporu a pomoc
při této akci.
Více informací naleznete na www.kolopro.cz

Tutte Le Note přijímá nové
zpěváčky

V sobotu 27. dubna 2019 se koná v Dobřichovicích
již 15. ročník závodu horských kol Praha – Karlštejn
Tour České spořitelny, který je součástí největšího
seriálu závodu horských kol pro veřejnost v ČR
– Kolo pro život. Zázemí akce je na louce u lávky
v blízkosti ulice 5. května. Vše vypukne v pátek v 10
hodin doprovodným programem pro děti.
Sobotní ráno odstartují v 9 hodin dětské
závody. Po nich přijdou na řadu trasy na 40 a 28
km určené pro závodníky od 14 let. Kdo se chce
jen tak projet, je pro něj připravena nesoutěžní
Family jízda. Po celý sobotní den je připraven
bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Pozor! Pro obyvatele Dobřichovic je nachystána speciální sleva na startovném. Dospělí ušetří
200 Kč a děti závodí zcela zdarma! Co je k tomu

Profesionálně vedený dětský pěvecký sbor rozšiřuje svoje řady, proto zveme děti ve věku 8
– 14 let na předzpívání v pondělí 8. a 29. dubna
v čase 14.30 – 15.00 a 17.15 – 18.00 hodin do ZUŠ
Černošice, Střední 403. Připravte si 1 – 2 lidové
písně a recitaci krátké básně, vyzkoušíme hlasový
rozsah a rytmické cítění. Svůj čas si rezervujte na
emailu: tuttelenote@gmail.com nebo telefonicky
na č. 739 352 614. Mladší zpěváčky přivítáme
na zkouškách každé pondělí 14.15 – 15.15 v ZŠ
Dobřichovice, budova Raisova. Náš sbor se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží,
audiokniha Děti světla je před vydáním.
Poslechnout si nás můžete v sobotu 13.
dubna od 16 hodin na Jarních trzích ve svatebním sále dobřichovického zámku. Zazpívá tu mj.
koncertní oddělení pod vedením nového uměleckého vedoucího Martina Vydry, jehož můžete
znát už coby našeho korepetitora z loňského
roku. Těšíme se na shledanou i na slyšenou!
Simona Kysilková Šnajperková
Tutte Le Note

lidé. Je tu hlavní třída, která voní kávou z kaváren,
známí se tu potkávají a dávají se do řeči a stromy
mění barvu podle ročních období.
A právě tady to začíná být kouzelné. Na
dvorku za jedním z domů na hlavní třídě jsou
dveře do tak trochu jiného světa. Nejsou vždycky
otevřené, jen v určitý čas, ale to všichni vědí, není
to žádné tajné místo. Ale má svá tajemství. Nevy-

dává je lehce a ne všichni, kdo někdy překročili
práh těch dveří, je znají.
Děti se tu scházejí a tvoří. Malují, skládají
mozaiky obrázků, hnětou hlínu. Do barev a tvarů
vkládají sebe. Prostupují papír i plátno, odrážejí
se v nově poznaném, nabývají nejrůznějších
podob. Nejsou na to samy, vede je skutečná mistryně. Je milá i shovívavá, ale ruku má pevnou

Praha – Karlštejn Tour
České spořitelny

Zajímavosti
Bylo nebylo jednou jedno
město
Leželo na úpatí nízkých kopců, na březích řeky,
která se líně valí širokým korytem. To město
vypadá jako každé jiné, je to pěkné, ale obyčejné
město. Stojí v něm kostel, náměstí i most a žijí tu
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a nedělá ústupky. Chce od nich to nejlepší, co
v sobě mohou najít. Ukazuje jim, jak a kam si pro
to dojít. Ví, proč to dělá. Ví, že když se tvoří, je svět
lepší, je v něm dobře a můžeme se na něj spolehnout. Ale to je příběh, který potřebuje svůj vlastní
čas, aby mohl být vyprávěn.
Dne 28. dubna 2019 v 16:00 se koná vernisáž
výstavy Arteradky na nádvoří dobřichovického
zámku.
Těšíme se na vás!
AR

Loona Dance
je jedinečný koncept prožitkového tance pro
ženy bez rozdílu věku, je taneční meditací
i terapií. V bezpečném kruhu žen nabízí prožitek
úplného uvolnění v jednoduchém tanci, splynutí
s hudbou, možnost „vyřádit se“ a setřást ze sebe
v radostném pohybu každodenní starosti. Tento
tanec nám pomáhá propojit se svým ženstvím,
svou intuicí a tvořivostí, rozpoznat a uvědomit si
své kvality a zvyšuje tím naše vědomí sebe sama,
naše SEBE-VĚDOMÍ…Podrobnosti na plakátku.
Kateřina Jiráková

Beseda 25. 4. National Park
Grand Canyon a putování na
raftech po řece Colorado
Přijměte pozvání na besedu s promítáním do
Fürstova sálu. Jiří Topič vás provede krajem šerifa
a Marshala Tombstonu, Wyattta Erpa a stejně tak
slavného Doca Hollidae, krajem pistolníků z divokého západu. Ale i neméně legendárních indiánů
kmene Hopiů, Navajů (kod Navajo – 2. světová
válka v Tichomoří) a pochopitelně Apačů. Ne
však těch zkreslených, s Vinnetouem, ale legendou a nesmrtelným bojovníkem Geronimem.
Hlavním cílem expedice, kterou Jiří Topič absolvoval, byl National Park Grand Canyon. Prožijete
devatenáctidenní putování na raftech po kultovní
řece Colorado. Poplujeme společně po stopách
majora americké armády a geologa Johna Wesley
Powella, který vedl první vědeckou expedici
koncem 60. let 19. století a tak vlastně objevil toto
úžasné „geomorfologické muzeum Země“!
Andrea Kudrnová, Jiří Topič

Alena Šarounová završila
cyklus besed „Když kámen
hovoří“ povídáním
o slovanských hradištích
Od ledna do začátku března probíhal ve Fürstově
sále cyklus besed Aleny Šarounové, Když kámen
hovoří. Poutavé vyprávění o vývoji staveb od dob
starého Egypta po slovanskou románskou architekturu si oblíbili zejména senioři, ale přicházeli
i mladí lidé se zájmem o architekturu nebo její
bývalí studenti. Během architektonických setkání
nám A. Šarounová vyprávěla o technických dovednostech starých stavitelů, o symbolickém významu
„velkých“ staveb, o jejich vytyčování a vyměřování.
Přiblížila nám práci archeologů, jejichž poznatky
významně doplňují znalosti o raném vývoji naší
civilizace. Na jedné z besed si posluchači dokonce
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Foto Grygar s popiskou: V nabitém sále poslouchalo obecenstvo dr. Grygara doslova s úžasem
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zkusili vyluštit několik egyptských hieroglyfů
a seznámili se s významem klínového písma.
Paní Šarounové děkujeme za všechna architektonická setkání a přejeme jí do budoucna
hodně energie do dalších přednášek, které stále
pořádá nejen na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Andrea Kudrnová

Astrofyzik Jiří Grygar
přednášel v Dobřichovicích
Pohledy do nebe, tak se jmenovala přednáška
našeho předního vědce Jiřího Grygara, známého
popularizátora astronomie a astrofyziky, který
přijal pozvání od Jaroslava Šarouna. Ten v Dobřichovicích pravidelně pořádá hudební podvečery
a besedy s významnými osobnostmi. Připomeňme například povídání s Antonínem Dvořákem, vnukem slavného hudebního skladatele
nebo pořad s houslistou a běžcem extrémních
závodů Jaroslavem Bohdalem ve společenském
sále Zelený ostrov. První setkání s panem Grygarem proběhlo v dobřichovickém Fürstově
sále v květnu 2015 a zahájila ho dcera Jaroslava
Šarouna, astronomka a objevitelka množství planetek Lenka Kotková. Tehdy se zaměřili na osobní
život pana Grygara.
Letošní dubnové setkání bylo odborné, na své
si tedy přišli zájemci o astronomii. Součástí povídání byla projekce, viděli jsme přistání Apolla
11, 16 a 17, oblačné útvary na Jupiteru, planetární mlhovinu a mnoho dalších snímků pořízených Hubblovým astronomickým dalekohledem
nebo zachycení kouřových stop bolidu (světelný
jev) mobilním telefonem. Jiří Grygar odpovídal na dotazy přítomných, vysvětlil také příčinu
kruhů v obilí, která jsou způsobena větrnými
víry a nemají nic společného s mimozemšťany.
“A ty s obrazci vytvářejí sami lidé, jde tedy o žert,
kterým se baví někteří šprýmaři”, řekl. Během
večera přednesl pan Pavel Chovanec Písně kosmické Jana Nerudy, na což pan Grygar navázal.
Podle něj byl prvním popularizátorem astronomie právě básník a spisovatel Jan Neruda, jenž
v roce 1878 sbírku Písně kosmické napsal a o astronomii se aktivně zajímal a dokonce ji i studoval.
„To je v podstatě populárně-naučná poezie.
Dozvěděl jsem se, že se Neruda nechal zapsat
jako mimořádný posluchač astronomie na Karlovu
univerzitu a vše si nastudoval, než sbírku napsal.
Když jsem rozebíral verš po verši, zjistil jsem, že
tam má skoro všechny tehdejší astronomické znalosti,“ – z rozhovoru pro Aktuálně.cz Na závěr patří
poděkování Jaroslavu a Bohunce Šarounů za celou
organizaci a snad mohu prozradit, že na další povídání o astronomii s panem Grygarem v Dobřichovicích se můžeme těšit během příštího roku.
Andrea Kudrnová

Zprávy z dobřichovického
domku: naše taneční studio
zatančí v pražském divadle
ROKOKO
Když má někdo narozeniny, upeče dort, obloží
chlebíčky a pozve na ně své přátele. Když slaví
narozeniny taneční studio, platí to samé, a navíc
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se uspořádá speciální představení, do kterého se
zapojí většina jeho členů, a pozvány jsou všechny
spřízněné duše, jako třeba právě vy!
Takovýmto tanečním představením bude
v dubnu slavit svých 20 let Taneční studio Dobřichovice, které zde na podzim 1998 založila
PaedDr. Hana Tuháčková – pedagožka a choreografka a dříve také tanečnice v souboru Evy
Blažíčkové (české pokračovatelky moderního scénického tance, tzv. duncanismu, který k nám ve
30. letech 20. století přinesla pedagožka Jarmila
Jeřábková).
Za dobu zmíněných 20 let prošlo taneční
studio mnohými proměnami a výzvami. Idea
rozvíjení přirozeného pohybu dítěte vycházející
z jeho hravosti a fantazie, s důrazem na správné
držení těla a rozvíjení individuálních možností
každého jednotlivce, však stále přetrvává. Stejně
tak zůstává Hanka Tuháčková v čele studia. Ale
protože počet zájemců o tanec stoupá, přibrala
k sobě další dvě učitelky tance, Alžbětu a Janu,
které jí rostly pod rukama od úplného počátku.

Před několika lety se studio připojilo k SVČ
Dobřichovickému domku a rozšířilo své působení do Všenor. Daří se mu, sbírá zkušenosti
a ocenění na festivalech a přehlídkách a zapojuje
se do různých projektů. Naposledy to byly zdejší
oslavy výročí 100 let republiky, pro které Hanka
s dívkami připravila výběr tanců na písně Jaroslava Krčka ze sbírky Český rok.

Nyní studio slaví své vlastní výročí a připravuje představení „20 let inspirace“. Vedle Střípků
z Českého roku na něm dívky zatančí i další
úspěšné choreografie, k jejichž zhlédnutí vás
srdečně zvou do divadla ROKOKO v neděli 14.
dubna 2019 od 18 hodin.
www.dobrichovickydomek.cz

Sport
„V Dobřichovicích plánujeme
zrealizovat atletický ovál“,
tvrdí předseda atletického
klubu

Dobi-holky se radují z vítězství

Volejbal – Dobi-holky to
dokázaly!
V době uzávěrky chybí do konce 1. volejbalové
ligy našemu ženskému Áčku sehrát ještě čtyři
zápasy, ale už předtím bylo jasné, že se umístí
na prvním místě!!! Čekají je sice ještě dvě utkání
v Budějovicích (15. a 16. března) a dvě doma
s Plzní (22. a 23. března), ale jejich výsledek na
prvoligovém prvenství Dobi-holek nemůže nic
změnit. Před těmito zápasy totiž naše děvčata
vedou před druhými VK Č. Budějovice o čtrnáct
bodů a i v případě, že by všechna zbývající
utkání prohrála a Budějovice ve všech zvítězily,
na umístění našich na prvním místě by se nic
nezměnilo.
Připomeňme si dosavadní výsledky našich
žen ve finále, do něhož postoupily ze své skupiny
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bez jediné porážky: s Hlincovkou vyhrály venku
3:0 a 3:1, doma zvítězily 3:2 a 3:1; doma porazily
VK Č. Budějovice 3:0 a 3:1, venku zvítězily nad
Plzní v prvním utkání 3:1, ale ve druhém prohrály
3:2, což je zatím vůbec jediný mistrovský zápas,
v němž nevyhrály. Poslední zápas sezóny sehrají
– jak bylo řečeno výše – v sobotu 23. března
na domácím hřišti s Plzní a ať dopadne jakkoli,
děvčata budou slavit zisk mistrovského titulu.
Nebudou však slavit dlouho – již za čtrnáct
dní je čeká první zápas v barážové sérii, v němž se
o postup do extraligy utkají s družstvem Sokola
Šternberk Hraje se na tři vítězná utkání; první dvě
proběhnou 6. a 7. dubna ve Šternberku, další dvě
o týden později u nás a případné páté 19. dubna
opět na hřišti soupeře. Přijďte naše Dobi-holky
povzbudit; i když postup do extraligy nevyjde,
dokázaly toho v letošní sezóně dost!
HgS

Na začátku prosince proběhlo první atletické
soustředění atletů a atletek z dobřichovické přípravky v Brandýse nad Labem.
Na atletické tréninky se hlásí stále noví
zájemci a mohou se přihlašovat i nadále, a to i v
průběhu školního roku. Vysoká kvalita tréninků
vždy zůstane zachována díky profesionálnímu
přístupu trenérů. „Jsme rádi, že rodiče pochopili,
že u nás je na prvním místě snaha podporovat
u dětí radost ze sportu jako takového. Děti u nás
navazují nová přátelství, která jsou založená na
ochotě si vzájemně pomoci, fandit si, ale i zdravě
se motivovat“, vysvětluje trenér a předseda atletického klubu Tomáš Vodička.
Což bylo patrné i na čtyřdenním prosincovém atletickém soustředění atletů v Brandýse
nad Labem. Atletické tréninky probíhaly dvakrát
denně ve dvou tělocvičnách, kdy děti byly rozřazeny do skupin podle fyzických schopností
a atletických zkušeností. Po ránu nechyběla ranní
rozcvička na venkovních sportovních plochách,
v odpoledních či večerních hodinách zase přišly
na řadu aktivity jako gymnastika, jóga a plavání.
Zpestřením byla i ukázka bojových sportů
a večerní relax při klubových hrách a filmové
pohádce. Během soustředění se trenéři snaží děti
naučit zdravým stravovacím návykům a dohlíží
na pravidelný pitný režim. „Pro soustředění se
snažíme vždy vybírat taková místa, která nabídnou vše, co potřebujeme ke kvalitním tréninkům,
tedy zejména vhodné zázemí (atletický ovál,
atletickou halu nebo ovál, tělocvičny). Hledíme
však i na doplňkové zázemí jako například bazén
a regeneraci. Jednou z dalších priorit je kvalita
ubytování a kvalitní strava, což není někdy až tak
jednoduché. Organizaci však dáváme vše a pro
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děti se vždy snažíme zajistit ty nejlepší podmínky
a sportovní program“, tvrdí Jan Sirotek, trenér
a místopředseda klubu.
Na jaro a léto jsou již připravena další soustředění, kde se atleti budou také připravovat
na atletické závody, ve kterých si zazávodí proti
ostatním atletických klubům ze Středočeského
kraje. Soustředění budou v termínu od 11. do 14.
4. 2019 v Sušici (hotel Gabreta), od 17. do 21. 4.
2019 v Jablonci nad Nisou (hotel Merkur) a v létě
28. 7. – 3. 8. 2019. Přihlašování dětí probíhá na
stránkách www.askdipoli.cz.
Na našich stránkách je možné přihlašovat
děti (7 – 13 let) na tréninky i během školního. Od
září 2019 budou tréninky i pro mladší děti (5 – 6
let), starší děti (od 14 let) a dokonce i zábavné
a kondiční tréninky pro hobby dospělé. „Zájem
o atletické tréninky ze strany Dobřichovic a blízkého okolí nás přivedl na myšlenku, vybudovat
v Dobřichovicích atletický ovál. Snad se nám brzy
podaří tuto myšlenku proměnit v reálné architektonické plány. Samozřejmě, tento odvážný
projekt bude potřebovat podporu místních obyvatel, tak snad nám vyjdou vstříc. Zatím komunikujeme s úřady, projektovými studii, stavebními
firmami, které nám mohou poskytnout podporu
a pomoc. V roce 2020 se můžete těšit na vizualizaci celého projektu a webové stránky, kde bude
možné celý projekt podpořit“, dodává Tomáš
Vodička.
Zájemcům o zařazení do atletického klubu
chceme připomenout, že v současné době
všechny kroužky atletiky v Černošicích a Dobři-

chovicích jsou slučovány pod ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z. s. Díky tomuto sloučení
vznikne sdružený klub a skvělé družstvo dětí
a mládeže, které bude schopné konkurovat
i větším atletickým klubům v ČR a reprezentovat
tak Dobřichovice a Poberounčí.
Atleti z Dobřichovic budou zároveň členy TJ
Sokol Dobřichovice, kterému děkujeme za spo-

lupráci a možnost tréninků a spolupráce v jejich
areálu.
První možnost vyzkoušet si větší závody pro
děti bude 28. dubna 2019 na Černošice meetingu
v rámci slavnostního otevření sportoviště. Na
akci budou i exhibice ve skoku vysokém, bězích
na 100 metrů a setkáte se zde se slavnými atlety
a osobnostmi.

Tenisová školička

9

3/2019

F. H. Tenis klub Dobřichovice –
tenisová školička 2019
Vážení sportovní přátelé, rád bych vám poskytl
nezbytné informace o organizaci a průběhu
tenisové školičky Jaro 2019. Vhodná doba pro
seznámení se s tenisem je věk od 4 let. Tréninky
na dvorci budou pravidelně vždy 2 x týdně od
pondělí do pátku dle časových dispozic v období
od 15. 4. do 30. 6. 2018 a následně pak pokračuje
svojí podzimní částí. Nezbytnou součástí tenisové
školičky bude rovněž kondiční příprava, která
děti rozvíjí po motorické stránce. Podrobnější
informace získáte na internetové adrese našeho
klubu, které jsou www. f.h.tkdobrichovice.cz
Přihlásit se můžete přímo na telefonu 702 875
804 nebo prostřednictvím e-mailu f.h.tkdobrichovice@seznam.cz. Tenisová školička bude pokračovat i na podzim 2019 a poté se bude trénovat i v
hale. Rád bych zdůraznil, že se jedná o plnohodnotnou přípravu pro závodní tenis a doplnění
závodních týmů. Na fotografii jsou zachyceni
účastníci školičky při jarním tréninku 2018.
FH

Tenisová špička
na turnaji v F. H. TK
Dobřichovice

Zleva V. Doubek, J. Vrba V. Valeš, F. Hanzelín

Druhý březnový víkend 9. – 12. 3. 2019 se sešla
tenisová špička starších žáků na turnaji v tenisové hale F. H. TK Dobřichovice. Zástupci všech
předních klubů ČR usilovali o titul na tomto
turnaji. Dvouhru ovládl K. Švojgr (I. ČLTK Praha),
který si ve finále poradil 6/3, 6/0 s J. Filipem (TK
Sparta Praha). Nás může těšit vítězství domácího Vojtěcha Doubka společně s J. Vrbou (TK
Sparta Praha) ve čtyřhře. Finálové utkání jasně
ovládla dvojice V. Doubek, J. Vrba proti dvojici
F. Hanzelín (LTK Liberec), V. Valeš (I. ČLTK Praha)
6/2 6/2.
Výsledkový servis:
Dvouhra semifinále: Švojgr – Hozman 6/4 6/2
, Filip – Soukup 6/3 4/6 7/6. Finále: Švojgr – Filip
6/3 6/0
Čtyřhra semifinále: Doubek, Vrba – Fáček,
Čížek 6/4 6/2 , Hanzelín, Valeš – Hozman, Rais 6/4
6/2 Finále: Doubek, Vrba – Hanzelín, Valeš 6/2 6/2
FH

Kultura u nás i v okolí
Premiéra divadelní hry
Je úchvatná!
Až budete číst tyto řádky, bude premiéra nové
hry Dobřichovické divadelní společnosti buď ten
samý večer, nebo další večer a proto jen připomínka, že tři představení komedie o nejtragičtější
zpěvačce všech dob Američance Florence Foester
Jenkinsové se konají v řevnickém Biodivadle 28.
března 2019 v 19 hodin, 29. března také v 19
hodin a 31. března 2019 od 17 hodin.
Nezapomeňte přijít! Bude to úchvatné!!
vk

Středočeské
Pianoforte
Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se uskuteční v Říčanech, v nově zrekonstruovaném novém sále Staré
radnice I. ročník klavírní soutěže Středočeské Pianoforte. Soutěž je určena všem žákům základních
uměleckých škol, žákům soukromých hudebních
škol a soukromé výuky s působností na území
Středočeského kraje. Mladí klavíristé budou hrát
a soutěžit na koncertním křídle značky Steinway
& Sons. V porotě zasedne celkem pět významných osobností české klavírní scény v čele
s děkanem HAMU panem prof. Ivanem Klánským
jako předsedou poroty. Do poroty se dále podařilo získat například MgA. Helenu Suchárovou
Weiser působící na JAMU v Brně nebo klavíristu
MgA. Petra Jiříkovského. Vítězové všech sedmi
kategorií budou mít jedinečnou možnost zahrát
si na slavnostním koncertě v neděli 14. dubna
v 17.00 hodin v budově Senátu Parlamentu ČR,
v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Nad tímto
koncertem převzal záštitu Senát Parlamentu ČR,
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úvodní slovo pronese místopředseda Senátu pan
Jiří Oberfalzer.
Nápad založit klavírní soutěž pro Středočechy
vznikl u nás v Dobřichovicích. Dvakrát do roka se
v naší ZUŠ konají víkendové semináře pro klavírní
pedagogy hudebních škol z celé republiky. Středočeští pedagogové zde opakovaně vyjádřili svůj
zájem mít vlastní klavírní soutěž pro žáky našeho
kraje. A právě na půdě naší školy se nakonec daly
dohromady tři nadšenkyně, v létě 2018 založily
spolek Středočeské PIANOFORTE a celou soutěž
zorganizovaly.
Letošní první ročník je tedy přede dveřmi. Pod
svá křídla ho vzalo město Říčany. Stalo se garantem soutěže, poskytlo bezplatně prostory Nového
sálu a ještě finančně přispělo na odměny pro sou-

těžící. Do budoucna je záměrem organizátorů
pořádat tuto akci každý rok v jiném městě Středočeského kraje. V den uzávěrky těchto novin bylo
již závazně přihlášeno více než 70 soutěžících z 21
škol. Do konce registrace zbývají ještě dva týdny,
dá se tedy předpokládat, že počet soutěžících se
ještě určitě výrazně zvýší. Na první ročník je to
opravdu nezvykle velký zájem ze strany škol i jednotlivých pedagogů, což organizátory soutěže
velice těší a povzbuzuje v jejich úsilí.
Za celý organizační tým bych v závěru chtěla
popřát všem soutěžícím klavíristům hodně štěstí
a krásných hudebních zážitků a zároveň poděkovat všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili. Děkujeme Senátu Parlamentu ČR, městu
Říčany, firmě IBS-Rokal, s.r.o., jmenovitě panu Ing.
Michaelu Pánkovi a manželům Evě a Karlu Slavíčkovým.
Bc. Eugenie Koblížková, ředitelka soutěže

Do Dobřichovic zavítá
bluegrassová a country
kapela Poutníci

Bluegrassová a country kapela Poutníci vystoupí
ve Fürstově sále

Pro příznivce bluegrass a country chystáme na
12. duben od 19:30 na zámku koncert kultovních
Poutníků. Kořeny brněnských Poutníků sahají až
hluboko do 70. let. První koncert se uskutečnil na
konci roku 1970 a kapelu okamžitě katapultoval
mezi místní žánrovou špičku. Největší úspěchy
Poutníci zažívali v 80. letech. Natřískané koncerty,
hraní v zahraničí a hlavně vydání debutové desky,
která se na pultech obchodů objevila v roce
1987. Z Poutníků se stala celorepublikově uznávaná záležitost, přičemž tento status jim vydržel
dodnes. Předprodej vstupenek je již zahájen
v místním Infocentru a vstupné je 150,-/100,- Kč
AK
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na duben 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Od 14. března do 15. dubna, otevřeno
denně 10:00 – 21:00
Stavební vývoj Dobřichovic, III. část
autorky výstavy Anna Adámková
a Mirka Neubertová

Café galerie Bím
Café galerie Bím
Od 9. března do 30. dubna 2019
Seš sexy – Výstava obrazů Richarda
Augustina

Další kulturní akce
Sobota 7. dubna od 10 h –
Dobřichovice
Garage Sale
– prodej nepotřebných věcí
z domu
Registrace k prodeji www.
garagesalecernosice.cz/dobrichovice,
petra@garagesalecernosice.cz

Pátek 12. dubna od 19:30
ve Fürstově sále
Koncert legendární skupiny
Poutníci
Bluesgrass, country. Předprodej
v Infocentru 150,-/100,-

Sobota 13. dubna od 10:00
na zámku
Velikonoční trhy s malým
farmářským trhem
a programem pro děti
13:00 Divadlo Kukadlo J. Polcara –
Velikonoční radovánky
16:00 Tutte Le Notte (Chorus Angelus) –
dětský pěvecký sbor
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Vyzkoušejte snídani v Modrém domečku

Sobota 13. dubna od 14:00
v parku
Dobřichovická míle

ŘEVNICE

Pořádá ZŠ Dobřichovice

Šouflík s písněmi Davida Nolla
Tento kabaret bude uveden v neděli 28. dubna
od 17 hodin v sále řevnického Zámečku. Účinkují:
Honza Jícha, Klára Jíchová a Michal Kadeřábek.
Na klavír hraje své písně David Noll, zpívá Lucie
Soljaková.

Neděle 14. dubna od 16:30
v kapli sv. Judy Tadeáše
Velikonoční koncert: Bach,
Pergolesi (Stabat Mater)
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
a sólisté. Pořádá Jaroslav Šaroun

Čtvrtek 25. dubna 19:00
ve Fürstově sále
Grand Canyon a putování
po řece Colorado na raftech
Beseda s promítáním Jiřího Topiče.
Předprodej v Infocentru 120,-/80,-

Sobota 28. dubna od 16:00
na zámku
Vernisáž výstavy Arteradky
„Bylo.....nebylo“
S bohatým hudebním, tanečním
a divadelním programem – dětské
výtvarné práce, LuHawy Goldin Hravé
Hlasy, Duo Sansara, Dobi Boyzz –
nadějní mladí hráči ZUŠ, tanečník
Kristian Mensa se skupinou Opatow
Flavours s workshopem a dětské divadlo
Kukadýlko.

Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz

Beseda s Jiřím Padevětem
Ve čtvrtek 18. dubna začne v 18 hodin v řevnickém Modrém domečku beseda s nakladatelem
a spisovatelem Jiřím Padevětem. Je nositelem
ceny Magnesia Litera, vede nakladatelství Academia, pro Seznam TV natáčí pozoruhodný seriál
Krvavá léta, je členem redakční rady nezávislého
Deníku N.
Pro besedu v Řevnicích vybral téma „Období
1945 – 1956 v Československu“. Veselé povídání
to zřejmě nebude, ale víte přece, že „národ, který
nezná svoji minulost, je odsouzen ji prožít znovu“.
(George Santayana, nar. 1863)
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.
Snídaně v kavárně Modrý domeček
Kavárna Modrý domeček upravila svoji otevírací
dobu tak, aby vyšla vstříc požadavkům svých
hostů na snídaňový sortiment. Otevřeno má tedy
nyní nově od 8.00 hod (pouze v neděli otevírá
od 11.00 hod.) Pestrá nabídka snídaní je přizpůsobená dnešním moderním gastronomickým
trendům. Dát si zde můžete například vejce Benedikt, lívance, celozrnné housky, vejce na několik
způsobů…. Zastavte se a vyzkoušejte sami.
mh
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Vakcinace psů, koček
a fretek proti vzteklině
i dalším nákazám

proběhne v sobotu 27. 4. 2019
od 14 do 14.30 hodin
v Dobřichovicích u obecního úřadu.
Kontakt: 603 332 053
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P r o d e j s l e p i če k
Červený Hrádek prodává slepičky svého chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej: 9. dubna, 3. května a 4. června 2019. Dobřichovice u Městského
úřadu od 14:20 hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. 601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

3/2019

Základní škola a mateřská škola
Josefa Kubálka Všenory hledá
pomocnou sílu do kuchyně (na půl
úvazku) – nástup možný ihned
Dále hledá s nástupem k září 2019
učitele matematiky – částečný úvazek
speciálního pedagoga – půl úvazku,
nebo dle dohody
učitele 1. stupně – úvazek dle dohody
Nabízíme příjemný kolektiv,
prostředí menší školy,
přírodu hned za školou, partnerské jednání,
možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce,
kladný přístup k dětem, týmového
ducha a kolegiální jednání, spolehlivost
a zodpovědnost, na pedagogické pozice
odpovídající vzdělání.

Rodina s dvěma dětmi hledá na jeden
školní rok k pronájmu dům se zahradou.
Dispozice alespoň 4+1. V Dobřichovicích a okolí.
K nastěhování v létě 2019.
Nabídky na: bklarkaludmila@gmail.com
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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

Hravě a zdravě
Dvě z největších akcí v centru Řevnicích se spojily!
Pátý ročník řevnického rodinného festivalu Hravě
a zdravě a osmý ročník Mixfestivalu se rozhodly
spojit síly a uspořádat akci, jakou Řevnice a široké
okolí ještě nezažily. V sobotu 8. června v 11.00
hod bude zahájen tradičně na řevnickém náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad program a velký trh
v rámci tradičního Hravě a zdravě. Náměstí bude
opět ten den uzavřeno pro veškerou dopravu
(výjimku tvoří složky integrovaného záchranného sboru). Ve 13 hodin odstartuje oblíbená
Rodinná hra po Řevnicích.
Další informace přineseme v příštím čísle.
mh
Cyklus Koncerty v kině Řevnice pokračuje
i letos
Jako i v loňském roce probíhá i letos v řevnickém kině koncertní cyklus KONCERTY V KINĚ. Pro
letošní rok se chystají hudební lahůdky, jako např.
Clarinet Factory, Jazz Q, koncertní verze PLANETY,
stoupající hvězda kapela Lanugo a další. V lednu
to byl klasický koncert Wind Quintetu s hostem
Janem Čenským, v březnu se pro velký úspěch
opakovala Radúza.
V neděli 14. dubna od 18 hodin se můžeme
těšit na nejlepší český vokální soubor SKETY.
Skety jsou držiteli mnoha mezinárodních
ocenění a je potěšením, že jsou spjaty i s Dobřichovicemi – nejen, že jejich maestro Lukáš Prchal
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v minulosti řídil sbor Chorus Angelus a Brécy, ale
Skety spolupracují i s dámským vokálním souborem Cabinet, a to ve formě umělecké supervize.
Veronika Vítová navíc též dohlíží nad dokonale
falešným zpěvem Evži Koblížkové v hlavní roli
komedie JE ÚŽASNÁ, kterou připravila DDS pod
režijním vedením Aleny Říhové.
Dne 2. května pak řevnické kino přivítá legendárních minus123minut.
Vstupenky na koncerty v kině Řevnice je
možné zakoupit v předprodeji v Infocentru
Dobřichovice.
Lucie Kukulová
Program Club-Kina Černošice na 2019
3. 4. – středa Aimée Allen Quartet – koncert
17. 4. – středa Tom Smith – koncert
12. 5. – Májové slavnosti
1. 6. – Královský průvod
5. – 9. 6. – Jazz Černošice 2019 jazzový festival
17. – 18. 8. – černošická Mariánská pouť
24. 10. – čtvrtek Jazz in Duo (Polsko) koncert
29. 10. – úterý The Rainbreakers (UK) koncert
22. 11. – pátek The Catfish (UK) bluesový festival
8. 12. – neděle Ben Poole (UK, CZ)

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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