Dobřichovice

Informační list
r o č n í k

2 5

/

1 8 .

k v ě t e n

2 0 1 9

/

D o b ř i c h o v i c e

m

Královský průvod a Noc na Karlštejně
Divadelní slavnosti v červnu a červenci
Opravy mostů
Řepka je letos všude kolem nás

5/2019

Slovo starosty
Nádoby na kovový odpad
Naše město se dlouhodobě snaží podporovat
třídění odpadů. V minulém roce byl proto nově
zaveden svoz bioodpadu, přičemž popelnici
na bioodpad má nyní v Dobřichovicích již 220
domácností a další přibývají. Kromě směsného
odpadu tedy město zajišťuje sběr odpadu tříděného, jímž jsou plasty, sklo, papír, elektroodpad,
textil, biologický odpad a nejnověji i kovy. Pro
sběr kovů jsou určeny zvonové kontejnery šedé
barvy, které jsou umístěny na třech stanovištích tříděného odpadu, a sice u sběrného dvora,
v ulicích Za Parkem, a Na Vyhlídce. Kontejnery
na kovový odpad jsou určeny na drobnější předměty, typicky na kovové obaly od potravin jako
jsou plechovky a drobnější kovové předměty.
Bohužel takřka okamžitě po instalaci kontejnerů
na kovový odpad si stěžovali kolegové z technických služeb, že do nich někteří méně chápaví spoluobčané hází sklo a dokonce komunální odpad.
Na druhou stranu stále víc lidí se snaží odpad
důsledně třídit, za což si zaslouží poděkování.
Množství tříděného odpadu tak narůstá a město
tak pravidelně rozšiřuje počet kontejnerů na
separovaný odpad. Bohužel některá stanoviště
svou plochou již nestačí a tak zvažujeme ještě
možnost najít 2 – 3 místa ve městě, kde by bylo
možno kontejnery umístit. Máte-li nápad, kde by
další kontejnery, zejména na plast a papír, mohly
stát, dejte nám prosím vědět.

Hospodaření na polích
na katastru Dobřichovic
Když jsem se před dvěma týdny vracel letadlem
z dovolené, byl jsem až překvapen, jaký rozdíl byl
při přeletu nad Českou republikou v porovnání
s jinými státy, nad kterými jsem letěl. Ve srovnání
například s Maďarskem, či Slovenskem, je totiž
při pohledu z ptačí perspektivy naše republika
na první pohled výrazně více žlutá. Je to dáno
tím, že u nás je, více, než kde jinde, podporováno
pěstování řepky, plodiny tak opěvované naším
trestně stíhaným premiérem. Pěstování řepky
neminulo ani Dobřichovice a okolní obce. Tato

plodina kromě jiného vyžaduje intenzivní ošetřování chemickými prostředky. V této souvislosti se
na mě v nedávné době obrátilo již více občanů,
především rodičů dětí (mimo jiné též paní ředitelka soukromé mateřské školy v Karlíku), kteří
mají z častých postřiků obavy. U některých dětí
byly zaznamenány alergické reakce na chemické
postřiky. Při Dobřichovickém půlmaratonu, který
se konal 11. 5., jsem měl sám možnost si „užít“
jaké to je jít si zaběhat uprostřed polí osetých
řepkou. Nikdy jsem nebyl alergik, ale i tak mě
po pár minutách začalo škrábat v krku, nemluvě
o nepříjemně vtíravém zápachu této plodiny.
Nejen z těchto důvodů se chceme v nejbližších
dnech, spolu se starostou Černošic Filipem Kořínkem, sejít se zemědělci, kteří obdělávají největší
pole na našich katastrech, abychom se dozvěděli
více o podmínkách hospodaření na těchto polích
a požádali je, aby v rámci svých možností co
možná nejvíce omezili pěstování řepky.
Dalšími tématy, která bych na těchto jednáních chtěl otevřít je zadržování vody v krajině,
vyčerpávání zemědělské půdy, na níž již dlouhou
dobu není prováděna hluboká orba a právě
zmíněná problematika chemických postřiků.
Chápu, že postřikům asi není možné se zcela
vyhnout, ale byl bych rád, kdyby došlo k jejich
omezení na nutné minimum, a především je
třeba, aby občané byli s předstihem informováni,
kdy bude v dané lokalitě postřik aplikován.

Oprava mostů
v Dobřichovicích
V poslední době se na mne obrací občané
s dotazy, kdy proč již není dokončena oprava
chodníku na mostě. U této zakázky se nám prakticky od počátku lepila smůla na paty, zčásti
kvůli výběru zhotovitele, kdy má město výrazně
svázané ruce zákonem o zadávání veřejných
zakázek, kde hlavním kritériem je cena. Lze sice
přihlédnout například i k referencím, ani tak
však nemáme záruku, že spolupráce s vybranou
firmou bude bezproblémová.
U opravy mostu byla vybrána firma Emexkon,
přičemž s touto firmou byla uzavřena smlouva
na odstranění litého asfaltu, provedení úpravy

povrchu betonové desky a provedení nové
přímopochozí izolace. Při bourání však bylo
zjištěno, že stávající betonová deska není dostatečně kvalitní a projektant proto následně navrhl
jako nejvhodnější řešení její odstranění, včetně
výměny ztraceného bednění z plechu a následné
provedení zcela nové betonové desky a pochozí
izolace. V průběhu stavby tedy došlo na návrh
projektanta k zásadní změně rozsahu prací i technologie použité izolace. Po provedení betonové
desky byly z důvodu zimního počasí práce přerušeny a zhotovitel chodník uzavřel pro pěší provoz.
Aby nebylo problémů málo, tak vybetonovaný
povrch není v některých místech rovný a bude
jej třeba dodatečně vyrovnat. Nyní tedy jednáme
o pokračování prací, opravě povrchu betonové
desky a provedení přímopochozí izolace.
Rada města projednávala z důvodu nespokojenosti s prací zhotovitele i možnost nechat
dokončit opravu chodníku jinou firmou. To by
však mohlo vést k ještě větším komplikacím,
protože nový zhotovitel by nepřevzal záruku
za práce, provedené původní firmou. V případě
jakékoli budoucí reklamace by pak bylo velmi
složité, ne-li nemožné určit, který z dodavatelů
nese odpovědnost za dílo. Dle vyjádření dodavatele budou v blízké době práce na dokončení
zahájeny. Věřím, že přes zmíněné problémy bude
oprava nakonec zdárně dokončena.
V případě lávky, kde je nyní barevně nejednotný povrch, byla stavba již dvakrát reklamována.
Poprvé z toho důvodu, že lávka po dešti klouzala,
protože její povrch byl příliš hladký. Po provedení
nátěru se vsypaným pískem na kluzkých místech
lávka sice již není tak kluzká, ale „flekatý“ povrch
působí, mírně řečeno, velmi neesteticky. Město se
s tímto stavem nesmířilo a přistoupilo k další reklamaci. Zhotovitel ji uznal a zavázal se povrch uvést
do stavu splňujícího jak funkční, tak estetické
požadavky. Jakmile nastane vhodné počasí dojde
k snad již poslední rekonstrukci jejího povrchu..
U obou mostů nás ještě čeká nutnost obnovit
ochranné nátěry ocelové konstrukce. Na silničním mostě pak bude nutné v blízké době vyměnit
dilatační závěr na straně železničního přejezdu,
což bude poměrně komplikovaný stavební zásah,
který si vyžádá na několik dní uzavření mostu.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Nebezpečná situace na
dobřichovickém mostě
Každý den několikrát přejíždím nebo přecházím
dobřichovický most. A podobně jako většině
občanů mi vadí, že tam není dodělaný chodník.
Lidé musí přecházet na druhou stranu mostu,
ačkoliv tam už dlouho není vyznačen provizorní
přechod. Situace je zoufalá, téměř každý den

vznikají nebezpečné situace, a to tudy chodí do
školy mnoho dětí.
Tak jsem zjišťovala u pana starosty, jak k tomu
došlo a proč to tak dlouho trvá. Důvodem je, že
se objevila řada nečekaných víceprací, takže se
stavba nestihla dodělat do zimy. A od jara se zase
vyjednává s realizující firmou, kdo bude hradit vícepráce a špatně udělané práce. Věřím, že v tomto si
Dobřichovice povedou dobře, mají najatý stavební
dozor a nebudou platit více, než musí.

Obrázek na titulní straně: Řepka letos všude kolem nás. Foto VK
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Ale stejně mě odpověď neuspokojila. Proč se
taková situace opakuje už podruhé? Loni se město
dostalo do podobné situace s lávkou. Místo o prázdninách se začíná stavět na začátku září, objevují se
vícepráce, skončí stavební sezóna a zakázka není
hotová. Loni jsme se kvůli povrchu udělanému za
nevhodného počasí potýkali s „lepící“ lávkou, celý
letošní školní rok čekáme na opravu mostu.
Zdá se mi, že je potřeba lépe plánovat investice města. Myslím, že by stálo za úvahu přijmout
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úředníka, který se specializuje na projektové
řízení, který umí dobře připravit harmonogram
od výběrového řízení po realizaci. Kdyby práce
začaly například koncem školního roku, mohlo by
být na konci prázdnin hotovo a nehrozilo by tolik
možných nehod. Dobrou zprávou alespoň je, že
práce na mostě mají dle vyjádření starosty brzy
pokračovat, a tak alespoň v příštím školním roce
budeme jezdit a chodit po mostě bezpečněji.
Zdeňka Klimková

Proč stále nemáme nový
územní plán?
Poslední dobou neměli občané o připravovaném územním plánu (dále jen ÚP) mnoho zpráv.
Kromě několika zmínek na zastupitelstvu jako
by toto téma nějak utichlo. Ale není tomu tak.
Na novém územním plánu se pracuje, ale podle
mého názoru to trvá už příliš dlouho.
Pojďme si udělat malou rekapitulaci termínů:
12. 4. 2011 – Schválení pořízení ÚP
4. 2. 2014 – Schválení zadání územního plánu
Dobřichovic
28. 4. 2016 – Zpracovatel (společnost Pavel
Hnilička Architekti, s.r.o.) předává městu poslední
verzi návrhu územního plánu
2. 5. 2016 – Zveřejnění návrhu ÚP před společným jednáním
2. 5. – 16. 6. 2016 – Zákonná lhůta pro podávání připomínek územnímu plánu
16. 6. 2016 –12. 10. 2017 – Spis se nachází
u pořizovatele MěÚ Černošice, který vyřizuje
připomínky občanů a dotčených orgánů. Proces
se protahuje z důvodu nedostatečné personální

kapacity pořizovatele. Rada Dobřichovic rozhoduje mezitím o změně pořizovatele.
12. 10. 2017 – dosud – Předání spisu pořizování ÚP od MěÚ Černošic novému pořizovateli
(společnosti Prisvich s.r.o.) k vypořádání připomínek občanů.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že pořizování
nového územního plánu trvá už více než pět let od
schválení zadání. Jako nepřiměřené mi připadají
lhůty obou pořizovatelů a poměrně dlouhá byla
i doba zpracování návrhu. Ta byla ovlivněna mj.
podněty zastupitelů k pracovním verzím návrhu
územního plánu, nikoliv však významnou měrou
(max. v řádu několika měsíců). Naproti tomu zpracování návrhu územního plánu trvalo celkem dva
roky a dva měsíce, u pořizovatele MěÚ Černošic
se nacházel návrh ÚP 16 měsíců (byly vypořádány
připomínky dotčených orgánů) a u druhého pořizovatele (vybraného a placeného městem kvůli
zrychlení) je aktuálně 19 měsíců!
Pořizovatel zpracoval v květnu 2018 harmonogram (předložen na žádost FOD) s termínem
veřejného projednání návrhu ÚP dne 18. 9. 2018
a s návrhem vydání územního plánu k 1. 2. 2019.
V prosinci 2018 FOD upozorňuje na zastupitelstvu na nedodržení harmonogramu, které nebylo
ze strany pořizovatele vysvětleno a odůvodněno
a žádá o podrobnější informace o stavu vypořádání připomínek.
Další problematikou je způsob zpracování
připomínek občanů a možnost o významných
otázkách diskutovat. Jak bylo/bude naloženo
například s připomínkami k obchodní ulici
v Pražské a Tyršově nebo k rozšiřování centra
s možností vysokého procenta zastavění, či
k dalším sporným věcem, které navrhuje architekt

Hnilička, ač v zadání ÚP nic takového vyžadováno
není? Nebo jak regulovat území bývalého průmyslu kamene či co bude možné stavět v areálu
Sokola a v oblasti v Luhu?
Je důležité, aby se shoda na územním plánu
hledala co nejdříve, aby nedošlo k tomu, že zastupitelstvo v poslední fázi návrh zamítne. Případně
schválí návrh, ke kterému budou mít zastupitelé
sice výtky, ale vzhledem k délce trvání celého
procesu nebude mít chuť schvalování prodlužovat. Proto by zastupitelstvo podle mého názoru
mělo sdělovat své představy k zapracování připomínek určenému zastupiteli. A ten by měl
tuto komunikaci mezi zastupitelstvem a pořizovatelem zprostředkovat. Do této chvíle nevíme
například, jak se vedení města staví k návrhu na
vybudování obchodní ulice z Pražské a Tyršovy,
který nebyl v zadání ÚP a přesto se v návrhu ÚP
objevil.
Zastupitelka FOD (Ing. arch. Tunková) navrhla
v této věci usnesení, aby zastupitelé byli alespoň
seznámeni s pokyny pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání před jejich
předáním zpracovateli. Návrh však nebyl většinou zastupitelů přijat. Zastupitelé budou tedy
znát podobu návrhu ÚP až při zveřejnění před
veřejným projednáním, tj. až po zpracování jednotlivých připomínek zpracovatelem na základě
pokynů pořizovatele. Zástupci města vyjma určeného zastupitele nebudou mít možnost se do té
doby k čemukoliv vyjádřit, ani nebudou vědět,
jak pořizovatel s připomínkami naložil. Domnívám se, že to může způsobit v dalším procesu
schvalování při hledání shody spíše potíže.
Navíc byl pořizovatelem zpracován nový harmonogram, kde je stanoven termín veřejného

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE PSŮ
TERMÍN 30. 6. 2019
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD HRADÍ:

Sazba poplatku: 700 Kč (za osobu či
nemovitost a rok)

občané s trvalým pobytem v Dobřichovicích

VS: 3722 (odpady),1341 (psi)

POPLATEK ZE PSŮ HRADÍ

občané se zrušeným trvalým pobytem, tj.

držitel psa, tj. fyzická osoba, která má

s úřední adresou: Vítova 61, Dobřichovice

trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo práv-

majitelé rekreačních objektů v Dobři-

nická osoba, která má sídlo v Dobřichovi-

chovicích

cích a drží psa.

majitelé bytů a domů, v nichž není

Číslo bankovního účtu: 388029319 /
0800
SS: uveďte č.domu (číslo chaty se uvádí
s předponou 200)
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno
a příjmení všech osob, za které platíte.
Místní poplatek je forma daně. Včas

Sazba poplatku: 100 Kč za psa v rodin-

nezaplacené nebo neodvedené poplatky

nikdo hlášen k trvalému pobytu

ném domě, 200 Kč za psa v bytě, částky

nebo část těchto poplatků může městský
úřad zvýšit až na trojnásobek.

cizinci, kteří mají na území města povo-

za každého dalšího psa lze vyhledat na

lený trvalý nebo přechodný pobyt po

webových stránkách města nebo zjistit na

dobu delší než 90 dnů, nebo pobývající

městském úřadě.

na území ČR přechodně na dobu delší

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků naleznete na

3 měsíců, osoby, kterým byla udělena

Platit poplatky je možné buď hotově na

mezinárodní ochrana nebo dočasná

Městském úřadě, nebo bankovním převo-

ochrana cizinců

dem nebo poštovní poukázkou

www.dobrichovice.cz.
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projednání na 1. července 2019. Takový termín
považuji za účelový. Vzhledem k tomu, že veřejné
projednání se bohužel nestihne do prázdnin, FOD
se bude zasazovat o to, aby termín veřejného projednání, ani zveřejnění upraveného návrhu před
veřejným projednáním nebylo o prázdninách.
Věřím, že pro to nalezneme podporu u většiny
zastupitelů. Pokud by byl územní plán poté na
zastupitelstvu schválen, je veřejné projednání (a
7 dní poté) druhou a poslední možností občanů,
jak ovlivnit podobu územního plánu a tím tak
trochu i tvář města v budoucích desetiletích.
Zdeňka Klimková
Protože zastupitelstvo města má pro projednávání návrhu územního plánu určeného zastupitele, požádala ho redakce o stanovisko k článku
Ing. Zdeńky Klimkové. Zde je jeho reakce.

Reakce na článek Zdeňky
Klimkové, Proč stále nemáme
územní plán?
Souhlasím se Zdeňkou, že se tvorba územního
plánu táhne nepřiměřeně dlouho. Konec konců,
již jsem o tom nějaký ten článek v tomto listu
napsal. Jsem rád, že konečně změnila názor
a místo snahy o prodlužování jako například na
podzim 2014 a v zimě 2015, kdy vedla kampaň,
aby se oddálilo zahájení společného jednání
v rámci procesu územního plánu, bude podporovat standardní průběh. Chci doufat, že
přestane poskytovat politické krytí snahám celý
proces narušit, jako bylo například cílené podání

podnětu Spolkem přátel Dobřichovic na odbor
životního prostředí MěÚ Černošice, což nám projednávání cca o rok zdrželo. Jsem rád, že mohu
také předpokládat, že se již nebude účastnit
dalších antikampaní proti územnímu plánu, kdy
zejména na základě vymyšlené informace, že
na každém pozemku může vzniknout mnoho
staveb pro bydlení a tím dojde k přestavbě
celých Dobřichovic. Tomu odpovídaly série
přednášek organizované FOD a také letáčky,
které byly vhozeny do všech schránek v obci.
Ty vedly k tomu, že bylo vystrašenými občany
odevzdáno množství stejných, předem předepsaných připomínek, jejichž pouhá administrace
zabírá měsíce práce. Budu rád když činy budou
odpovídat slovům.
Nesouhlasím však se Zdeňkou v tom že do
procesu tvorby územního plánu mají mít možnost
lobisticky vstupovat zastupitelé obce mimo
pro veřejnost kontrolovatelný systém tak, jak se
o to stále snaží. Diskutovat o věci nikdo nikomu
nebrání. To lze kdykoliv a konec konců se to již
probíralo mnohokrát. Zastupitelé budou územní
plán schvalovat a postaví se k námitkám veřejně
a s odpovědností. Bohužel veřejné projednání
územního plánu, které je z tohoto pohledu nejdůležitější, bylo zejména výše vyjmenovanými
kroky oddáleno a stále nás teprve čeká. Co ale
považuji za nefér, je propagandistická hra pro
veřejnost na MY jsme ti, co zařídili harmonogram,
nebo MY jsme ti, kvůli nimž se bude projednávat
mimo prázdniny. Už jen z toho důvodu, že ignoruje názory ostatních zastupitelů a také to, kdo
věc opravdu odpracuje.
Filip Kándl

Domácí zpravodajství
Královský průvod
První červnový víkend čeká obyvatele Dobřichovic i dalších obcí v malebném údolí kolem
Berounky největší historická akce: Královský
průvod 2019 – Pouť císaře Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn.
Průvod má již čtvrtý rok dvě části – průvod
Karla IV. putuje 1. – 2. června z Radotína na Karlštejn a Poselstvo vévody Štěpána II. Bavorského
začne svoji cestu také 1. června v Králově Dvoře
a na Karlštejně se oba průvody spojí. Společné
mají délku trvání – dva dny, rozdílný je program,
který připravují samotné obce na trase průvodu.
Přidat se můžete kdekoliv na trase, v sobotu
i v neděli, a stát se součástí velkolepé události,
která navazuje na historickou tradici vystavování královských korunovačních klenotů. Oba
průvody projdou přes 13 obcí a měst, a urazí
celkem 38 kilometrů.
Na přípravě letošního Královského průvodu
se podílí spolky, instituce i dobrovolníci. Pořadatelem je Město Dobřichovice ve spolupráci se
skupinou historického šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností, za podpory
Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní
Berounka (Černošice, Dobřichovice, Všenory,
Lety, Řevnice, Zadní a Hlásná Třebaň, Karlštejn,
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Srbsko a Tetín), hradu Karlštejna, městských
částí Prahy – Radotína a Zbraslavi, měst Beroun
a Králův Dvůr. Záštitu nad Královským průvodem
2019 převzala hejtmanka Středočeského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.
Pozvánka na Královský průvod 2019 je spolu
s trasami obou částí průvodu otištěna v tomto
Informačním listu. Vstupenky na muzikál Noc
na Karlštejně, který se hraje na nádvoří zámku
v Dobřichovicích pouze v sobotu 1. června
v 21 hodin, jsou v prodeji v Infocentru nebo na
nádvoří od 20 hodin.
Koně, rytíři, šermíři, prapory, bubny, trubači,
kočáry a povozy, poutníci v historických kostýmech, turisté na kolech i na koloběžkách, kejklíři,
pouťoví prodavači historických replik čehokoliv,
výrobci dřevěných mečíků, kuší či luků, předvádění řemesel, rukodělné a výtvarné dílny pro
kohokoli, dobový a zábavný program v obcích na
trase, vůně grilovaných pochoutek, nápoje všeho
druhu, slunce, řeka Berounka – ano, takto a jistě
i mnoha více slovy by se dala popsat atmosféra
Královského průvodu. Přidejte se i vy, přeneseme
se na chvíli do středověku, do doby významného
panovníka Karla IV. Hlavně díky němu se stala
Praha centrem Evropy a umět alespoň trochu
česky patřilo v té době k dobrému vybavení skoro
všech diplomatů.
www.pruvodkarlaiv.cz
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Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn
a průvod vévody Štěpána II. z Králova Dvora na Karlštejn

Karel IV., z Boží milosti císař římský a král
český se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou vyjede spolu s rytíři, jezdci a dalšími
příslušníky královského dvora v sobotu, dne
1.června z Radotína. Průvod s korunovačními
klenoty poputuje přes Černošice a Mokropsy
do Dobřichovic. V neděli, dne 2. června se
průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice,
Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn.
Též druhá část průvodu – „Poselstvo bavorského vévody Štěpána II.“ začne své putování
z Králova Dvora v sobotu 1. června, pokračuje přes Beroun na Tetín. V neděli 2. června
navštíví Poselstvo Srbsko a na Karlštejn dorazí
okolo 15 hodiny. V Karlštejně se obě části
průvodu propojí, a zde, v bezpečí hradu Karlštejna v Kapli sv. Kříže, společně a slavnostně
uloží korunovační klenoty.
Středověký den dobřichovický ukončí v sobotu
1. června od 21 hodin na nádvoří zámku
muzikál Noc na Karlštejně.
Vstupenky v Infocentru, na místě od 20 hodin.
Podrobný program a informace
www.pruvodkarlaiv.cz

Dobřichovice
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Pozvání na festival Všechny
chutě světa (Food festival)
Již tradičně se 15. června od 10 do 20 hodin uskuteční na zámku v Dobřichovicích 7. ročník Food
festivalu “Všechny chutě světa”. Atmosféra festivalu je vždy velice příjemná a to nejen díky lokalitě, ale i návštěvníkům, kteří nikam nespěchají
a tráví zde v klidu a pohodě celý den.
I tento rok bude z čeho vybírat, budete moci
ochutnat šťavnatý gruzínský šašlik, vietnamskou
bun cha, argentinské asado, mexické quesadilla,
španělskou paellu, japonské sushi, americké hot
dogy, hamburgery, africkou samosu, malajskou
laksu a další, (ani na cvrčky a žabí stehýnka jsme
nezapomněli).
Čeká Vás jako vždy na bohatý doprovodný
program. Letos v podobě lezecké stěny,
nafukovací parkurové dráhy, pro malé
návštěvníky budou připraveny kreativní dílničky,
kouzelník atd. O hudbu se postará Lovesong
orchestra, street hudebníci a mexická kapela.
Těšíme se na Vás 15.6 od 10.00 na zámku
v Dobřichovicích. Vstupné 100 Kč, ZTP a děti do
12 let zdarma. Každý návštěvník obdrží malý
dárek!
Více informací naleznete na webu www.foodevent.cz, nebo na facebooku https://www.facebook.com/foodeventcz/.
AK

Středisko výchovné péče
vs. „Diagnosťák“
V povědomí místních obyvatel bylo, je a bude
naše zařízení pravděpodobně navždy „Diagnosťák“, který již ale neexistuje. Od 1. ledna 2014
v této staré dobřichovické vile sídlí a poskytuje
své služby Středisko výchovné péče.
Dovolíme si malý exkurz do historie našeho
zařízení (dle dochované kroniky):
Budova „ústavu“ se začala stavět v roce 1905
jako letní sídlo čtyř bohatých pražských rodin.
Roku 1920 byla vila prodána spolku Zemské
ústředí péče o mládež v Čechách.
V roce 1922 zde byla zřízena Chlapecká
výchovna pro mravně vadné chlapce, která
byla roku 1927 vystřídána Dívčí výchovnou
pro mravně vadné dívky. Dívky se zde mohly
vyučit např. dámskou krejčovou, švadlenou
prádla, zahradnicí apod.
Dívčí výchovna byla zrušena k 30. červnu 1951
a v Dobřichovicích byl zřízen Dětský domov,
později Záchytný dětský domov následně
přejmenovaný na Dětský domov třídící
a nakonec přejmenovaný na Dětský diagnostický ústav, později pak jen na Diagnostický
ústav, který ukončil svoji činnost k 31. 12.
2013.
Diagnostický ústav tedy fungoval v Dobřichovicích přes šedesát let, není tedy divu, že má svou
pevně zakořeněnou pozici v myslích obyvatel
Dobřichovic i okolních obcí.
V současnosti, jak již bylo zmíněno, máme
v Dobřichovicích Středisko výchovné péče (SVP),
které je součástí sítě zařízení příspěvkové organizace DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice, zřizované
MŠMT.
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Letošní atletickou sezónu zahájily žákyně v nových dresech.
Tým střediska, jehož součástí jsou erudovaní
psychologové, speciální pedagogové a vychovatelé, nabízí pomoc dětem, žákům a studentům od
3 do 26 let, rodičům či osobám zodpovědným za
výchovu, dále také pedagogům, školám a třídním
kolektivům a dalším subjektům podílejících se na
výchově, vzdělávání a pomoci rodinám. V rámci
své činnosti středisko nabízí ambulantní konzultace, dětskou terapeutickou skupinu osobnostního rozvoje, 8 týdenní preventivně výchovné
pobyty pro chlapce i dívky, práci v terénu, práci
s třídními kolektivy a programy na „klíč“ na
žádost školy v oblasti sekundární prevence nebo
metodické podpory pedagogů a také speciálně pedagogické a psychologické poradenství.
Podrobnější informace lze najít na webových
stránkách: www.svpd.cz .
Koncepce Střediska výchovné péče je ve své
podstatě zcela odlišná od koncepce Diagnostického ústavu právě ve svém zaměření, a to na
prevenci.
Věříme, že jsme touto cestou, alespoň v základech seznámili veřejnost se zařízením, které sídlí
v Dobřichovicích a během své pětileté činnosti
poskytuje péči a služby klientům z celého Středočeského kraje i Prahy.
zaměstnanci střediska

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Atletky postupují do
krajského kola
Dne 14. května jsme se konečně dočkaly okresního kola v atletice. Snad mohu napsat jménem
všech starších žákyň, které se letošních závodů
zúčastnily, že je to naše srdeční záležitost a celý
rok se na tyto závody těšíme a poctivě se připravujeme nejen v hodinách tělesné výchovy, ale
i ve volném čase. Svědomitost, nadšení, radost
z pohybu proměnily letošní soutěž opět v nád-

herný zážitek plný velkých úspěchů, slziček štěstí,
úsměvů a objetí.
Hned od první disciplíny si děvčata vedla
velmi dobře, v kouli Nicole Ther vybojovala 3.
místo, ve skoku dalekém jsme získaly hned dvě
medaile – Klára Zbožínková bronz, Hanka Pavlová
stříbro. V běhu na 60 m si Klárka Zbožínková
doběhla pro bronz, Katka Solničková v běhu na
800 m doběhla na 2. místě. Ve skoku vysokém
skončily Klára Novotná a Adéla Nečesaná na
stejné výšce 138 cm, na pokusy získala Adéla 1.
místo, Klára místo druhé.
Závěr soutěže patřil štafetám, jejichž přípravě
jsme věnovaly nejvíce času. Nasadily jsme dvě
štafety a obě doběhly s velkým náskokem před
ostatními soupeřkami. Štafeta A ve složení Zbožínková, Beránková, Novotná, Solničková doběhla
první, štafeta B ve složení Nečesaná, Valtrová, Ther,
Pavlová byla druhá. Celkově jsme vybojovaly téměř
6.000 bodů a za týden jedeme do krajského kola.
A kdo závodil ve vítězném družstvu? Klára
Novotná, Anička Beránková, Nicole Ther, Stella
Montgomery, Matylda Valtrová, Adéla Nečesaná,
Katka Solničková, Hanka Pavlová, Klára Zbožínková, Anička Knajflová. Velká gratulace, holky!
Atletika je v Dobřichovicích čím dál populárnější, dokonce vznikly atletické oddíly – ASK
Dipoli, atletika Dodo, Sokol, takže máme naději
do budoucna, že se čím dál tím víc dětí bude
věnovat aktivnímu pohybu.
Lenka Košťálová

Novinky ve výuce němčiny
V letošním školním roce zaznamenala výuka
němčiny dvě úspěšné novinky. Začátkem ledna
jsme uspořádali školní kolo německé olympiády,
které se zúčastnilo 23 dětí ze 7. až 9. tříd. O jejím
průběhu i úspěších v okresním kole jsme vás
podrobněji informovali v únorovém čísle.
Zájem o druhý cizí jazyk a o historii německy
mluvících zemí jsme nově podpořili také tematickým zájezdem do Drážďan, kam jsme se vypravili 24. dubna. Nejdříve jsme navštívili Muzeum
hygieny zaměřené na anatomii a fungování lidského těla, zdravé stravování, nebo na příčiny
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a ZŠ Amos. Přesto, že za sebou měli kluci těžké
zápasy, podařilo se jim jednou výhrou a jednou
prohrou postoupit do finále. O první místo bojovali opět proti týmu Dolních Břežan, se kterým
sehráli vyrovnaný zápas. O zlatý kov nás připravila penalta soupeře, která zajistila Dolním Břežanům první místo. Naši kluci tak získali krásné
druhé místo, obdrželi pohár, diplom a fotbalový
míč s logem McDonald’s Cup.
Všem zúčastněným žákům patří velká gratulace. Velký dík patří i trenérům, kteří hráče doprovázeli a koučovali.
Lenka Dvořáková

V Yorku jsme ještě nebyli

Na galerii drážďanského Zwingeru

Žáci chtiví poznávání cizích zemí u moře ve Whitby v Anglii
různých nemocí. Nejvíce děti zaujal model simulace lidského stárnutí nebo interaktivní prvky tréninku mozkové činnosti.
Poté jsme se s panem průvodcem vydali
přímo do historického centra města a prohlédli si
ty nejkrásnější památky – např. Semperovu operu
(Semperoper), obrazovou galerii Zwinger (Zwingergalerie) nebo kostel Panny Marie (Frauenkirche). Závěr výletu patřil také drobným nákupům.
Výlet se vydařil – počasí bylo krásné, děti spokojené, de jejich komentáře:
„Moc se mi líbila návštěva muzea. Bavilo mě, že
jsem si mohla spoustu věcí vyzkoušet.“
„Bylo to skvělé, moc mě to bavilo. Krásné
památky a zajímavý popis od pana průvodce.“
„Nejlepší byl rozchod na Pražské ulici. Líbilo se
mi, že všichni lidé byli milí, a když jsem vešel do
obchodu, tak se všichni usmívali a zdravili mě
a v Česku to tak není.“
„Jsem rád, že jsem se v Drážďanech neučil.“
„Potěšilo mě, jak se lidé k nám chovali. Tento
výlet se mi velmi líbil. Pan průvodce byl velmi
ochotný. Památky jsou překrásné. Děkujeme.“
Petra Železná

Stříbrní v McDonald’s Cupu
skončili naši mladší žáci ve vyrovnaném zápase
s Dolními Břežany. Koncem dubna se žáci 3. až 5.
ročníků zúčastnili fotbalového turnaje McDonald‘s Cup v Praze na Kavčích horách. Pořadatelem
tohoto fotbalového svátku je okresní fotbalový
svaz Praha – západ.
V tomto okresním kole soutěže jsou týmy rozděleny podle věku do dvou kategorií, na mladší
(2009 – 2010) a starší (2007 – 2008). Starším
žákům se bohužel nepodařilo postoupit do finále,
ale nakonec vybojovali v zápase proti ZŠ Všenory
pěkné 3. místo. Nejproduktivnějšími hráči týmu
byli Šimon Bělík z 5. C a Oliver Kušta z 5. A.
V mladší kategorii naši žáci zvítězili a zajistili
si tak postup do finálové skupiny. K postupu jim
pomohl výkon, při kterém neinkasovali jediný
gól, naopak 11 gólu vstřelili svým soupeřům.
Nejproduktivnějšími hráči byli Šimon Pešice ze 4.
A a Max Tesner ze 4. B.
Týden poté, dne 25. dubna ve finálové skupině
čekali na naše kluky soupeři z Dolních Břežan

Tak zněla upoutávka na školních webových
stránkách v týdnu od 5. 5. – 11. 5. 2019. Čtenáři
se mohli každý den dočíst o našich nových zážitcích z putování po severovýchodní části Anglie
v oblasti známé jako Yorkshire. V této chvíli jsme
rádi, že můžeme říci: „V Yorku už jsme byli…“,
neboť na zpáteční cestě jsme se všichni shodli,
že tato hornatá, vřesovišti prolnutá krajina připomínající nedaleké Skotsko, dokáže svým drsným
prostředím zajímavě upoutat pozornost. A navíc
je zabydlená milými a přátelskými lidmi.
Náš hlavní program se skládal ze třídenní
dopolední výuky v Yorkshire Studying Centre,
kde žáci byli rozděleni dle dosahované úrovně
na tři skupiny po 15 a jejich učitelé se v hodinách
střídali. Po tři odpoledne jsme se seznamovali
s okolím. Navštívili jsme např. jeden z nejkrásnějších zámků v Anglii Castle Howard, kde tato stará
šlechtická dynastie stále žije, cisterciácký klášter
Rievaulx Abbey, trhové městečko Knaresborough
s jeskyní, kde se narodila a žila čarodějnice přezdívaná Mother Shipton, čarovné město Whitby,
známé z románu Drakula od Brama Stokera,
a jeden z nejkrásnějších zážitků bylo skotačení
na pláži a sbírání mušlí v Robin Hood´s Bay. Součástí programu byla též prohlídka starobylého
města York, které je považováno za jedno z nejbezpečnějších měst ve Spojeném království.
První zmínky jsou již z roku 71, kdy zde Římané
založili město Eboracum. Později se York stal
hlavním městem Anglů. Vikingové York vypálili
a pak z něho r oku 867 učinili své hlavní město,
které nazývali York. Během prohlídky města jsme
navštívili katedrálu Yorkminster, která je od roku
634 sídlem arcibiskupů z Yorku. Při procházce
nelze též přehlédnout železniční muzeum, kde
nás zaujala celá historická škála od starodávných
lokomotiv a vagónů, až po moderní japonské
rychlovlaky Shinkanzen. Poslední den nechyběla ani návštěva Londýna, na což se všichni
moc těšili. Vidět na vlastní oči místa známá jen
z obrázků, jako např. Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus nebo Westminsterské opatství, sídlo vlády – to byl opravdu
velký zážitek. O vyhlídkové jízdě na Londýnském
oku ani nemluvě.
Zážitků bylo jako vždy plno. I když nám počasí
zrovna moc nepřálo – byla velká zima, déšť a vítr
– všem se výlet za poznáním krás severu a prohloubením jazykových znalostí moc líbil. Uteklo
to jako voda a ani jsme se nenadáli a už jsme se
opět po 7 dnech dostali v sobotu 11. května do
náručí svých rodičů.
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Všichni jsme byli spokojeni a plánovali jsme si
již další výlet za poznáváním krás a prostředí míst,
kde jsme ještě nebyli … anebo už byli? To se uvidí
příští školní rok.
Hana Kráslová, Eva Škvorová

Školička Lumek oznamuje
Že nás najdete v Dobřichovicích (v Dobřichovickém domku, v ulici 5. května 12), na webu
(www.ilumen.cz), na facebooku (facebook.
com/skolickaLumek).
Že pro vás připravujeme letní prázdninový
provoz v týdnech 8. – 12. 7. a 15. – 19. 7. pro
děti ve věku 3 – 6 let.
Že se k nám můžete přijít podívat „na
kukandu“, rádi vás uvítáme. (Co je to kukanda?
To je den otevřených dveří po celý rok. Po
předchozí domluvě se k nám přijdete podívat,
můžete s sebou vzít své dítko. A třeba se
rozhodnete nám ho svěřit.)
Že zápis máme průběžný a děti přijímáme do
kapacity volných míst. Pokud k nám budete
chtít vaše dítko zapsat, můžete nás tak
kontaktovat přímo.
Celý tým školičky Lumek se těší na Vaše děti.
www.ilumen.cz, www.facebook.com/skolickaLumek/, e-mail: info.lumen@seznam.cz, telefon
731 488 774, či 734 483 188.
RB

Věděli jste, že bolesti zad
nejsou normální?
Přejeme Vám krásný květnový den z Centra
komplexní péče. První třetina roku již uplynula
a mnozí z nás si toho nestačili v návalu práce
a každodenních starostí ani všimnout. Protože
jsme vás minule seznámili se službami našich
psychologů, zaměříme se tentokrát na tělo.
Věděli jste, že bolesti zad nejsou normální a že
se s nimi dá ve většině případů úspěšně bojovat?
Tak se netrapte, přestaňte polykat růžové tabletky a přijďte. O komplexní diagnostiku a terapii
se u nás stará tým zkušených rehabilitačních
lékařů a fyzioterapeutů.
Řešíme celou škálou obtíží např. poúrazové
a pooperační stavy, akutní i chronické bolesti,
výhřezy plotének, kořenové syndromy, akutní
ústřely, lumbago, zmrzlé rameno, artróza,
zánětlivá onemocnění pohybového aparátu,
periferní léze nervového systému, stavy po
úrazech nervové soustavy či cévní mozkové
příhodě, roztroušená skleróza, vývojové vady,
vadné držení těla, skoliózy, nestability kloubů,
funkční postižení bez strukturálních změn
a další. A ano, máme smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.
Individuální terapii úspěšně doplňujeme také
skupinovými programy, na které můžete docházet i samostatně, když si prostě chcete zacvičit.
A co nás čeká v nejbližší době?
Feldenkrasiova metoda s Jitkou Nagy v květnu
(18. 5. Od hlavy až k patě, 19. 5. Paže, ruce, střed
těla) a s neméně zkušenou Irenou Molin v červnu
(15. 6. novinkový půldenní workshop Otáčení
a dýchání a 16. 6. Od hlavy až k patě). Mgr. Irena
Molin v termínech 14. 6. a 15. 6. nabídne také
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individuální terapii Funkční integrace (Feldenkrasiova metoda v individuálním pojetí).
Populární Vědomý pohyb s Mgr. Lenkou
Boťchovou jsme pro velký zájem rozšířili o jedno
setkání, které proběhne 31. 5. od 16:30 do 18:00.
Chcete na sobě ještě do prázdnin trochu
zapracovat? Poslední předprázdninová skupina
Funkčního cvičení s Mgr. Terezou Mrázkovou
začíná 22. 5. Chcete vědět, co vás na lekcích
s Terezou čeká? Mrkněte na video na našem
webu.
Krásné květnové dny!
Mgr. Kateřina Šestáková,
www.ckp-dobrichovice.cz

Dvě z největších akcí v centru
Řevnicích se spojily
Zásadním datem se stává 8. červen 2019. 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. Od 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.
Festival se soustředí převážně na prezentaci
místních a okolních kroužků, spolků, obchodníků,
organizací a podnikatelů. Dává ale prostor také
zájemcům z řad komerční sféry, která se jakkoliv
ztotožňuje s akcemi podobného komunitního
rázu. Tématem letošního roku je přátelství,

Školička Lumek – kdo si hraje, nezlobí
rodina, sousedské vztahy. Hlavně ale hravě
a zdravě!
V 15 hod. bude na prostranství kolem ZUŠ
(zámečku) zahájen Mixfestival, jehož letošním
tématem jsou ŽIVLY. Jedná se o volnou přehlídku
hudby, tance, divadla a výtvarného umění, která
je určená pro nejmladší a mladé začínající umělce
základních, středních uměleckých škol a profesionálních I amatérských tanečních a divadelních spolků regionu nejen Dolní Berounky, ale
I z celého Středočeského kraje. Mixfestival má
za cíl podpořit děti a mládež v oblasti vzdělávání a kultury. Festival je multižánrový a vznikl
z důvodu absence podobné akce nejen v našem
regionu, ale I v celém Středočeském kraji.

Mixfestival bude probíhat na dvou zastřešených pódiích, Hravě a zdravě bude mít své
podium tradičně na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Obě akce budou mít program sestavený
tak, aby se vzájemně respektovaly, doplňovaly
a aby přinesly všem návštěvníkům dokonalý
kulturně zábavný program po celý den. Hravě
a zdravě skončí v 18.00 a Mixfestival ve 21.00
hodin.
Přijďte se přesvědčit o tom, jak se podaří
vše skloubit dohromady. Dopřejte si to nejlepší
z Řevnic v jeden den.
Svatý Medard bude jistě na svůj svátek milostivý!
Marie Hrdá

Zajímavosti
Čarodějnice v Sokole
I letos se v Dobřichovicích v Sokole uskutečnily čarodějnické hodiny. Děti s rodiči přišly na
svoji hodinu stylově oblečené. Nechyběly po
domácku vyrobené čarodějné klobouky, pláště,
sukně, hůlky. Malí čarodějové a čarodějky se
naučili zpívat písničku a básničku o hodných
čarodějkách, prolétli se na košťatech, zvládli
splnit všechny čarodějné úkoly a ještě si na závěr
hodiny začarovat s padákem. V hodině předškoláků se také čarovalo, vyráběly se různé lektvary,
plnily se obtížné úkoly a na závěr si děti venku za
sokolovnou u ohně opekly rohlíky.
IN

Nové knihy v naší knihovně
Pratchett, Terry ....... Výtvarné umění Zeměplochy
Štefková, Eva ............................................Doteky lásky
Pokorný, Jan .Český ženich a vietnamská nevěsta
Zibura, Ladislav ..........40 dní pěšky do Jeruzaléma
Kolář, Pavel ........................................ Labyrint pohybu
Kepler, Lars .......................................... Svědkyně ohně
Cognetti, Paolo ................................................. Osm hor
Christie, Agatha ............................Karibské tajemství

V Sokole se konal slet čarodějů a čarodějnic
Devátá, Ivanka ...................................... Kde spí lufťáci
Mlynářová, Marcela ......... Chalupářkou z donucení
Jaksch, Wenzel .Ztracené vesnice, opuštění lidé...
Švrčinová-Cunnings, Liba............. Himálajský deník
Švrčinová-Cunnings, Liba ..................... Bez slitování
Adam, Ervín ....................................... Všechno je jinak
Alexijevič, Světlana A. ....Válka nemá ženskou tvář
Gross, Pavel ...................................... Klub bezdechých

Höschl, Cyril ...............................Odpovědi bez konce
Hrabal, Bohumil .....................................Domácí úkoly
Roberts, Nora ...................................................Síla ohně
Harris, Robin .................................................. Nezlomná
Kinkel, Tanja ................................................. Dcery Říma
Francis, Dick ......................................... Vyrovnaný účet
Christie, Agatha .......Rané případy Hercula Poirota
Christie, Agatha ............................................. Plavý kůň
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Christie, Agatha ................Smrt staré posluhovačky
Christie, Agatha ......................................... Velká čtyřka
Christie, Agatha ..............................Vždyť je to hračka
Christie, Agatha ................................Zlo pod sluncem
Christie, Agatha ....................................Dům na úskalí
Matějček, Zdeněk .........Po dobrém nebo po zlém?
Nesbö, Jo ........................................................... Macbeth
Kearsley, Susanna ...................................... Zimní moře
Robinson, Marilynne .................................................Lila
Taylor, Patrick ............Doktore, to se teda povedlo!.
Taylor, Patrick ..............Doktore, fofrem, jde o život
Taylor, Patrik ...................Doktore, bacha na ženský!
Suchá, Jitka ...................................... Trénujte si paměť
Linskey, Howard ............................. Cesta beze jména
Bell, Darcey ............................ Nebezpečná laskavost
Formanová, Martina ..........................Povídky na tělo
Ohler Norman ............................................ Totální rauš
Stružková, Karin ...................................Istrie a Kvarner
Bötig, Klaus ................................................................ Kypr
Bean, Reynold .............. Jak rozvíjet tvořivost dítěte
Šichtařová, Markéta .............................. Ukradený syn
Vejražka, Lubomír ................................. Jizvy zůstávají
Petrů, Eduard ..............................Život svaté Kateřiny
Formánek, Josef ...........................Dvě slova jako klíč
Hübl, Ondřej .................................. Hod mrtvou labutí
Lukášková, Markéta ..............................Losos v kaluži
Landsman, Dominik ......Deníček moderního fotra
Slimani, Leila ..............................................Něžná píseň
Vondruška, Vlastimil ................. Husitská epopej VII.
Hurdová, Veronika .............................. Krkavčí matka?
Žáček, Pavel ..........................Vlasovci v boji za Prahu
Urban, Miloš ......... Závěrka aneb ztížená možnost
Leierová Martina ....Dům s vypůjčeným výhledem
Faulerová, Lucie .................................... Lapači prachu
Goldflam, Arnošt ........... Podivné historky ze života
Hůlová, Petra ............................. Stručné dějiny Hnutí
Šíp, Karel .....................Karneval paměťových buněk
Ishiguro, Kazuo ....................................Neopouštěj mě
Hanišová, Viktorie ..........................................Houbařka
Obermannová Irena ................................Jasnozřivost
Flori, Jean . Eleonora Akvitánská, vzpurná královna
Buisson, Jean-Christophe .. Poslední dny královen
King, Greg ....................................... Vražda arcivévody
Hartl, Patrik ...........................................Nejlepší víkend
LeBlanc, Jana .............................Moje bejby Amerika
Svěrák, Zdeněk .................................... Strážce nádrže
Bobůrková, Eva ...Věda nepadá daleko od stromu
Pacner, Karel ...................... Hvězdy vědeckého nebe
Riva, Maria ......... Moje matka Marlene Dietrichová
Marek, Pavel ....................................Pernštejnské ženy
Corbett, Rachel ..............................Musíš se proměnit
Pro děti a mládež
Papoušková, Eva .............................................. Cílovníci
Chee, Traci .............................................................. Mluvčí
Válková, Veronika ...............................Vznik ČSR 1918
Válková, Veronika .......................................... Japonsko
Uttley, Alison ......... Krásné příběhy paní králíčkové
Friedrich, Joachim ...................Čtyři a půl kamaráda
a štěkající třída
Janáček, Josef ...............................................České erby
Nimmo, Jenny .............................Charlie a ukrytý král
Delporte, Yvan .......................................Kosmošmoula
Parthoens, Luc ...................................Šmoula reportér
Dušek, Zdík .................................................... Bob a Tom
Thorpe, Kiki .....................................................Víly Nevíly
Lee, Stan ........................................................... Iron Man
Straczynski, J. Michael .............................Spider-Man
Fendrich, Nadja .................Speedy, závodní autíčko
Horáková, Eva .....................................Pohádkový svět
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Jedna z mnoha peřejí na řece Colorado
Černík, Michal ......... Kykyryký! Kohoutek budí svět
Havel, Jiří .................................Veselé obrázkové čtení
Bergmannová Klímová, H. ..... Dobrodružství pana
Wellingtona
Kovaříková, Zuzana ......................................O princích
Steele, Philip ..................................................Atlas světa
Steele, Philip .............................................................Rytíři
Růžička, Oldřich ..........Cestovatel časem. Vynálezy
Hurtíková Vlasta ............................Kocourek Matýsek
Haškovec Vít ....................... Malované dějiny Evropy
Černá, Olga ..... Ztracený deník profesora z Essexu
Urbánková, Dagmar ..Jmenuji se Emanuel Fajahyla
Zemanová, Alžběta ..........................Joska jede na jih
Wagnerová Magdalena .Malý podvodní průvodce
Nikl, Petr .................................................... Jiné taje opic
Pilátová Markéta ..........................................Velký úklid
Disney, Walt ........................................................... Locika
Z knihovny vás zdraví Eugenie Řehnová
a Veronika Krecbachová

Expedice Grand Canyon
s Jiřím Topičem
Jiří Topič je učitel zeměpisu a tělocviku
pacovského gymnázia, který si splnil svůj klukovský sen. Během 20 dní sjel na raftu 450 km dlouhý
úsek řeky Colorado divokým Grand Canyonem
a o tom si přijel popovídat i k nám do Dobřichovic. Dobrodružství, které prožíval, barvitě líčil
a doplnil o fotografickou a video prezentaci, díky
které jsme se mohli na chvíli přenést do země
pistolníků Divokého Západu. Na besedu přišli
návštěvníci všech věkových kategorií, byli mezi
nimi i ti, kteří buď již sami Grand Canyon navštívili, nebo se tam do budoucna chystají a využili
tak možnosti získat užitečné rady. Otiskujeme
část upraveného článku Jiřího Topiče.
Správa parku pustí na řeku Colorado v Grand
Canyonu 25 tisíc vodáků ročně. Pokud jste movití,
můžete si povolení zaplatit. Ostatní jsou ale dáni do
osudí a losem je pak vytažena skupina, která si řeku
může sjet. My jsme patřili právě k těm šťastlivcům.
Každý den je vyslána pouze jedna vodácká skupina.
Důvodem je málo místa v kempech. Proto je celá

trasa rozdělena do etap a vy víte, kde přibližně který
den máte být. Musíte dávat pozor jeden na druhého
a táhnout za jeden provaz, aby nedošlo k úrazu,
nebo k fatální nehodě. Nejstaršímu účastníkovi
sjezdu bylo jednasedmdesát let, což je důkaz, že věk
není nikdy limitem. Američané si bedlivě hlídají, co
se v Grand Canyonu děje a jestli náhodou někdo
neporušuje přísně stanovená pravidla. Například
pro přespání jsou vyhrazené kempy. Dřevo a suché
rostliny na zatopení nesmíte ale nikde utrhnout,
musíte hledat pouze naplaveniny. Nesmí po vás
zůstat žádná stopa, takže i zbytky po vaření jsme
museli vozit s sebou. Vzpomínám, že jeden večer
jsme si dělali popcorn a všichni jsme se strašně
báli, aby z hrnce nevylétlo ani jedno zrnko kukuřice. Nádobí se pak mylo v ekologickém saponátu
a kýble se musely přecedit přes síta – zbytky jely
opět s námi. Když jsme odjížděli z kempů, tak to
vypadalo, jako kdyby tam 1.000 let nikdo nebyl. Se
stravou jsme si také poradili bravurně, myslím. Rozdělili jsme si služby, které se ten den staraly o jídlo.
Někdy jsme obědvali i přímo na lodi, a to bylo vážně
velmi příjemné. K večeři jsme si většinou na ohni
opékali maso, a každý den jsme chytali pstruh jen
na kus chleba.
Nejobtížnější bylo překonání Lava Falls, což
je jakýsi lávový vodopád, který vznikl při dávném
výbuchu sopky. Došlo tak k přehrazení řeky, která
si ale pak vydobyla nové koryto. Je to nejtěžší peřej,
před kterou šestnáct mužů stálo v němém úžasu.
Tam kolikrát pádlujete i ve vzduchu.
Neprožíval jsem ani tak strach, jako obrovský
respekt. Je to živel a vy jej tak musíte i brát a s patřičnou úctou proplouvat jeho korytem. S našimi
ani evropskými řekami to nejde srovnávat. Tady
v Čechách máme stupně obtížnosti do šestky.
V Americe je mají až do desítky, přesto se naše
šestka nedá rovnat s tou jejich. Ta nejtěžší peřej
v Grand Canyonu je právě desítka a navíc jsou pod
ní hluboké jeskyně. Kdyby si vás tedy peřej stáhla,
mohli byste se ocitnout právě tam a nikdo by vám
už nepomohl.
AK, zdroj: www.idnes.cz/jihlava/zpravy/ucitel-z-pacova-se-vydal-na-expedici-do-grand-canyonu.
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Na pódiu dále pokračovalo Duo Sansara – krásný
hlas Lenky Pešové s doprovodnou kytarou Honzy
Peše, zazněly písně Romana Dragouna a nechybělo ani Kukadýlko pod vedením Lucky Kukulové,
úžasný dětský divadelní soubor, který v Dobřichovicích má zvučné jméno. Na závěr vystoupil
perfomer Kristian Mensa s taneční skupinou
Opatow Flavour. Ti ohromili opravdu všechny.
Kristian Mensa je talentovaný tanečník, který
se věnuje break dance a v jeho 20 letech je již
velmi úspěšný profesionál. Krom toho je i talentovaný výtvarník, o jeho umění jsme se mohli
dočíst nedávno například v časopisu Reflex. Moc
děkujeme všem dětem za nevšední práce a všem
vystupujícím, kteří nás ten den nabili energií.
AK

Bylinková snídaně
a procházka s Magdalénou
Dobromilou

nejrůznější výtvarné techniky s arteterapeutickými prvky. Dominantu celé výstavy tvořilo společné dílo „modrý drak“ ve velkém sále.
Během odpoledne se na nádvoří zámku
vystřídalo mnoho uměleckých spolků. Vystoupily
zpěvačky Hravé hlasy, na akordeon zahrál František Buchtele ze základní školy Dobřichovice
a po něm kapela Dobi BoyZ, nadějní desetiletí
kamarádi ze školy, které dal dohromady v ZUŠ
Dobřichovice pod Osvětovou besedou Honza
Peš, učitel na kytaru. Tito kluci se nebojí zvuků
kytary, výzvou jsou pro ně kapely Kings nebo
ACDC, ale chtějí se věnovat i vlastním skladbám.

Bylinkové dobroty, praktické tipy pro životní
pohodu, zdraví a krásu i představení nové knížky
Bylinky pro děti a maminky II. budou součástí
snídaně s Magdalénou Dobromilou Staňkovou
ve čtvrtek 6. června v Dobřichovicích.
Vpodvečer od půl šesté se pak můžete zúčastnit bylinkové procházky spojené s rozpoznáním,
sběrem bylinek a Magdaléniným poutavým
vyprávěním. Na závěr zažijete Hopi oheň s bylinkovým rituálem. Děti jsou vítány. Obě akce se
konají na adrese Na Vyhlídce 582 a na blízké louce
u lesa (u CKP). Více informací najdete na www.
zivaradost.cz. Místo je třeba si předem rezervovat, prostor je komorní. Těšíme se na setkání!
Iveta Kučerová, www.zivaradost.cz,
zenske@centrum.cz

Řevnice v čase 01:11,980 na 2. místě a vicemistry závodu se stali Hujírci v čase 01:04,200 a jako
nový šampion v kategorii junior dojela posádka
mladých hokejových nadějí Žebráci v čase
01:00,590. Jak se později ukázalo, čas juniorských
mistrů pokořil i několik posádek dospělých.
Na řadě je finále ženské kategorie, kde se sešly
posádky Černošické Fosilie, Holky ze Západu,
Splešťule blátivý a Velký holky KVS Praha. Po startovním výstřelu jsou všichni v napětí, jak tohle
finále dopadne. Předtucha se naplnila a obsluha
cílové kamery se nezvykle dlouho potila u cílových záběrů. Posuďte sami. Na 4. místě dojela
posádka Holky ze Západu v čase 01:03,790 na 3.
místě dojely Černošické fosilie v čase 01:03,760
na 2. místě Splešťule blátivý v čase 01:03,750
a na místě nejvyšším dojely Velký holky v čase
01:03.350. Nebýt cílové kamery tak bychom asi
museli vyhlásit za vítěze všechna děvčata.
Krátce po 17,15 zazněl poslední výstřel dne
a celého ročníku. Bylo odstartováno tzv. velké
finále, kde jde o všechno. Na startu se sešli NGC
Masters, Tornádo Futsal Dobřichovice, Palm
Bitch a Tonyho poslední torpédo. Cesta Na Víru
se plní a i na přilehlém břehu je hlava na hlavě.
Přes hlasité povzbuzování není slyšet pověstné

dračí bubny. Pár metrů před cílovou čarou není
jasné, jak to dopadne a konec konců to bezpečně
nebylo jasné ani po průjezdu cílem. Po delší
odmlce je vynesen poslední verdikt dne. Konečné
pořadí dopadlo takto: na 4. místě Tornádo Futsal
Dobřichovice 00:58,110 na 3. místě NGC Masters
v čase 00:57,780 na 2. místě Palm Bitch 00:57,620
a jako nový letošní šampión se prodrala posádka
Tonyho poslední torpédo v opravdu v torpédovém čase 00:57,290. Je dobojováno, verdikt
byl vynesen. Těsnější finále jsme snad nezažili.
Po vyhlášení výsledků a předání cen následoval
rituál odnesení lodí na manipulační techniku
a poté začalo bujaré veselí, jak se patří. K ideální
pohodě zahrála místní dobře známá skupina
AFTER 40.
Když odešli poslední návštěvníci, tak si
říkáme, další ročník za námi. Jsme unavení ale
nesmírně šťastní, že vše proběhlo bez nejmenších problémů, a za to je třeba poděkovat všem
kamarádům z řad dobrovolníků, bez kterých si
tuto akci neumím představit a na druhou stranu
pokud by nás kdokoli z nich požádal o jakoukoli
pomoc, nebudeme váhat ani zlomek vteřiny. Dále
je třeba poděkovat městu za zápůjčku stánků ale
hlavně chlapům z technických služeb města, kteří

Radka Charapovová přehlíží díla svých žáků

Vernisáž a výstava Arteradky
Každý rok na jaře připravuje na zámku Radka
Charapovová se svými přáteli vernisáž dětských
výtvarných prací. Výstavy „Arteradky“ jsou vždy
plné energie a kreativity. Radka své žáky učí
nebát se emocí, vybízí je ke svobodné tvorbě
a snaží se, aby děti vyjadřovaly sebe sama. Běda,
jak někdo kopíruje někoho jiného. A to hned
v úvodu vernisáže zdůraznil Ferdinand Leffler,
který výstavu uvedl. Letošní téma bylo věnováno
drakům a jejich síle. Ve dvou sálech jsme viděli

Sport
Dračí lodě 2019
Dne 30. dubna a 1. května proběhl v Dobřichovicích již 7. ročník závodů dračích lodí na Berounce.
Pro velký zájem jsme byli nuceni ukončit registrace již v sobotu před závodem, za což se všem,
které jsme museli odmítnout, velice omlouváme.
Nicméně po úterních tréninkových jízdách zůstávala obava pouze jediná. Počasí. Ale tentokrát
k nám byl dračí bůh počasí milostivý. Po prezentaci závodních posádek se v 11 hodin postavily na
start posádky dračího potěru kategorie junior. Po
dvou rozjížďkách nastoupily na start dračí dámy.
Po jejich rozjížďkách se konečně na start postavila elita kategorie mix. Po úporných a zajímavých
bojích ve všech kategoriích se na svou finálovou
jízdu připravily juniorské posádky ve složení
Letovští Sokolíci, Hujírci , Škola Řevnice a Žebráci.
Po startovním výstřelu zanořili všichni svá pádla
do hladiny Berounky s nebývalou vervou. A aby
ne, každý chce přece vyhrát. V cílové rovince sílí
jak tempo, tak hlasy všech přihlížejících. Cílová
čára a kamera jsou však nekompromisní a takhle
to dopadlo. Na 4. místě se umístili Letovští Sokolíci v čase 01:12,570 na 3. místě dojela Škola
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Volejbalové žákyně Sokola Dobřichovice
se zhostili funkce stavěčů a bouračů stánků na
výbornou. Panu Novákovi a Větrovcovi a dalším
opravdu vřelé díky. Další poděkování patří všem
stánkařům za výborná jídla, dále díky panu Mgr.
Tomáši Mouchovi za příkladné a bezodkladné
zajištění zdravotní péče, bez které by se závod
nemohl konat a v neposlední řadě městu Dobřichovice za veškerou možnou podporu. Moc děkujeme. Na konec bychom rádi pozvali všechny, kdo
mají jen sebemenší zájem poznat toto zajímavé,
kolektivní sportovní odvětví. Registrovat se
můžete v Dragon Boat Clubu Dobřichovice www.
dracilode-dobrichovice.cz v rubrice Dragon Boat
Club. Vřele přivítáme všechny věkové kategorie
od 10 let.
Za pořadatele Miroslav Ostrýt
a František Sirotek
Odkazy na výsledky a foto: http:// www.dragonboat.cz/vysledky/306/ nebo www.dragonboat.cz/zavod/306/

Krátce z volejbalu
Zopakujme si, jak si vedla naše družstva v letošní
sezóně. Největšího úspěchu dosáhlo ženské

Malý tenisový šampion David Jedlička
Áčko, které vyhrálo první ligu; i když v následné
baráži o extraligu děvčata neuspěla, je nutné
jejich výkony ocenit a k dosaženým výsledkům
gratulovat. Prvoligové Áčko mužů si vedlo sice
méně zdatně, ale celkové šesté místo v základní
skupině určitě není špatné. Podobně se vedlo
i mužskému Béčku, které v krajském přeboru
první třídy obsadilo v závěrečné tabulce místo
sedmé. Našemu ženskému Béčku v krajském
přeboru druhé třídy zbývá sehrát už jen dva
zápasy – sehrají je v Berouně 18. května, ale nezávisle na jejich výsledku obsadí děvčata v konečné
tabulce výborné druhé místo. Spolu s prvními
dvěma družstvy ze zbývajících dvou skupin
budou ve finálové skupině ve dnech 1. a 8. června
hrát o postup do krajského přeboru první třídy.
Nelze zapomenout ani na naše nejmladší.
Družstvo žákyň se zúčastnilo žákovského turnaje
spojeného s přeborem župy Jungmannovy (8.
května v Komárově); v přeboru župy se děvčata
umístila na třetím místě!! K tomuto úspěšnému
vykročení do světa “velkého volejbalu“ srdečně
gratulujeme! Poznamenejme ještě, že z přiložené
fotografie pozorní čtenáři jistě poznají, které
z dívek jsou dcerami hráček, které po řadu let
hrávaly za dobřichovické ženy.

Na závěr připomínáme, že 15. a 16. června
proběhne v Čelákovicích mistrovství republiky
ve volejbale seniorek, na němž jako každoročně
budou hrát i seniorky naše. V následujícím týdnu
se v sobotu 22. června na našich volejbalových
kurtech uskuteční osmý ročník oblíbeného
turnaje – Memoriálu Lídy Gemperlové.
HgS

Babytenis 2019 – F. H. TK
Dobřichovice
Zimní tenisová sezóna 2018/2019 je na svém konci
a již nyní ji můžeme označit jako velmi úspěšnou!
Účast na oficiálních turnajích Českého tenisového
svazu dává prostor našim nejmenším, aby změřili
své síly s ostatními vrstevníky. Naše mladé naděje
startovaly na mnoha halových turnajích po celé ČR
a svými výsledky udělali nám všem velkou radost.
Mladí hráči našeho klubu David Jedlička a Laura
Vedralová se na všech odehraných turnajích umístili nejhůř na 3. místě. Posledním vyhraným turnajem Davida Jedličky se stal turnaj 1. května 2019 ve
Sportclubu Řevnice. Gratulujeme!!
FH

Kultura u nás i v okolí
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Dobřichovičtí ochotníci
pojedou poprvé do zahraničí

Tutte Le Note zve na svá
vystoupení

Těsně před uzávěrkou jsme dostali zprávu od
principála DDS Petra Říhy, že náš divadelní
soubor poprvé vystoupí v zahraničí. Dne 7. srpna
sehraje na nádvoří Zichyho paláce v Bratislavě,
v rámci bratislavského kulturního léta, komedii
Řeči. Je to pro celý sobor skvělá zpráva a věřím, že
představení se povede.
Gratulujeme!
vk

Jaro prožil dětský pěvecký sbor při přípravách
na několik vystoupení a také na očekávaný závěrečný koncert. Ten se jako loni odehraje v kostele
sv. Martina a Prokopa v Karlíku, kam srdečně
zveme všechny příznivce v neděli 9. června od 16
hodin.
Na konci března se koncertní oddělení
zúčastnilo soutěže sborů ZUŠ v Berouně, kde
jsme obdrželi bronzové pásmo. Na Velikonoč-

ních trzích v Dobřichovicích v polovině dubna
zazpívala černošická přípravka i koncertní oddělení pod vedení Lídy Plzákové, která zastoupila
našeho uměleckého vedoucího Martina Vydru.
Ten tou dobou vystoupil spolu s jiným sborem
v partnerském městě západočeského Nepomuku až v daleké Brazílii. Na prvního máje jste
mohli na 10. ročníku Pohádkového lesa z Let na
Mořinku potkat dvě pohádkové bytosti, které
pro malé návštěvníky připravily jedno stanoviště
i zevrubné informace o našem sboru.
V sobotu 1. června děti z koncertního oddělení
jedou do Litně, kde budeme objevovat zámec-
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kou zahradu spolu s dalšími malými hudebníky
z okolních základních uměleckých škol v rámci
regionálního setkání projektu Magdaleny Kožené
ZUŠ OPEN. Zazpíváme v 13.45 v grottě.
Simona Kysilková Šnajperková,
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note

Dobřichovické divadelní
slavnosti 2019
Koncem června zahajuje Dobřichovická divadelní
společnost již 11. ročník tradičních divadelních
slavností. Bude z čeho vybírat. A budou to samé
komedie! Některé jsou tzv. „řachandy“, jiné spíše
hořké, lechtivé či hudební. A proč ne? Humor
nemůže nikdy uškodit, tak proč ho nebrat po
velkých dávkách. Doplní ho ještě koncerty Jitky
Vrbové a kapely Bizzare Band.
Tak tedy zde je celý program:
Zahájíme 21. 6. v 19 hodin koncertem Jitky
Vrbové, známé swingové a country zpěvačky.
Hned po skončení koncertu ve 20:30 hodin
můžete shlédnout reprízu komedie Je úchvatná.
Právě s touto komedií Dobřichovická divadelní
společnost uspěla v dubnu na krajské přehlídce
v Sadské a postoupila na národní přehlídku do
Vysokého nad Jizerou. Hlavní hrdinkou je „nejhorší operní zpěvačka světa“ Florence Jenkinsová, která si myslela, že je obdařena nádherným
hlasem. V hlavní roli účinkuje Eugenie Koblížková, v dalších rolích se představí Dušan Navařík,
Kateřina Filla Věnečková, Ondřej Nováček, Lucie
Hochmalová a Irena Neradová. Režie se ujala
Alena Říhová. Tuto komedii můžete vidět ještě
22. a 23. 6. a v červenci také 10., 13. a 14. 7., vždy
ve 20 hodin.
Prvním hostujícím souborem bude oceňovaný soubor z Prahy Ty-já-tr/HROBESO. Představí divadelní adaptaci slavné hořké komedie
o dospívání a lásce s válkou v zádech na motivy
novely Bohumila Hrabala – Ostře sledované
vlaky v režii Luďka Horkého. Autory inscenace
jsou Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček. V hlavní
roli účinkuje skvělý Martin Holzknecht.
Soubor, který se zaměřuje především na oblast
činoherního interpretačního divadla, získal

Vystoupení Tutte Le Note v dobřichovickém zámku

Představení Ostře sledované vlaky uvede Ty-já-tr Hrobeso

Komedii Pánský krejčí uvede Divadlo La Pardon z Prahy
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za tuto inscenaci hlavní cenu na přehlídce
Wintrův Rakovník 2019. Představení se hraje
25. 6. ve 20 hodin.
Další komedie, s názvem Na správné adrese,
od francouzského autora Marca Camolettiho,
bude uvedena 27. 6. ve 20 hodin. Hraje Divadelní soubor Hostivice. V roli Spartaka a modela
uvidíte Martina Zounara, j. h. Odkvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá ve svém
pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné
adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka
Jacqueline a služebná Marie-Louisa… Ve Francii
nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných
situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá
s pověstným francouzským šarmem. Režírovala
Jolana Petříková.
Pražský divadelní soubor La pardon přijíždí do Dobřichovic s inscenací úspěšné hry
Georgese Feydeaua Dámský krejčí. „Malá lež je
mrzká, ale velká lež, to je umění!“ Doktor Moulinot je neuvěřitelný lhář, který je ochotný pro
zakrytí manželské nevěry udělat téměř cokoli,
neváhá se i vydávat za dámského krejčího. V režii
Martina Vokouna a Diany Šoltýsové soubor předvede moderní pojetí situační komedie. Hrají Aleš
Fidler, Jan Pichler, Jan Knespl, Michal Kuboušek,
Zuzana Částková a další. Nenechte si ujít 30. 6. ve
20 hodin.
Divadelní soubor Klicpera Sadská uvádí
úspěšnou komedii Kachna na pomerančích
v režii Sylvy Triantafillou. Ďábelsky rozehraná
partie manžela o tom, jak získat zpět svoji ženu
za pomoci jejího milence a své sekretářky. A tak
se všichni zúčastnění a jedna vzdorovitá kachna
ocitnou na víkendové šachovnici obratného
hráče snažícího se dobýt zpět svou královnu.
Ďábelská taktika se ukáže být nejen účinnou, ale
přináší i řadu humorných situací. Hrají František
Černý, Ivana Skříčková, Jaroslava Kynclová, Pavel
Douděra, Marie Hamerová. Představení uvidíte 4.
7. ve 20 hodin.
Kapela Bizzare Band se sama představuje
jako vzájemně přátelské seskupení, které se
věnuje výhradně autorské tvorbě. Žánrově
Bizarre Band osciluje mezi folkem, šansonem
a kouzlem nechtěného. Jádrem celého písničkaření jsou texty členky kapely Kláry Suchankové,
přičemž finální hudební tvar má pod palcem
zejména Zdeněk Dočekal a Dušan Navařík. V roce
2016 Bizarre Band natočil své debutové album
V krajině naměkko, v roce 2017 s písničkářem
Janem Burianem dvojalbum Jihotaje. V současné
době kapela chystá další autorské album. Kapela
vystoupí 12. 7. ve 20 hodin.
Dobřichovický divadelní soubor připravuje
na 18. 7. (20 hodin) premiéru konverzační frašky
z pera mistra žánru Neila Simona Řeči (v originále Rumors, čili „drby, fámy, zvěsti“). Můžete se
těšit na hru plnou svižných dialogů a slovního
humoru. Hru, ve které z darovaných broušených
váz zůstanou jen střepy, ve které údajně vybuchují holicí krémy ve spreji, ve které nikdo až do
konce neví, co se vlastně doopravdy stalo. Režie
se ujal principál souboru Petr Říha. V hlavních
rolích se objeví hosté Ema Klementová a Matěj
Merunka. Dále hrají Alena Říhová, Hedvika
Hájková, Jana Kroupová, Petr Kopsa, Alexandr
Skutil, Petr Bendl, Irena Neradová a Jiří Geissler.
Další reprízy uvedeme 19. – 21. 7., 23. 7. a 25. – 27.
7., vždy od 20 hodin.
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Přijďte se pobavit a potěšit sebe i nás, protože
pro divadelníky není nic důležitějšího než plné
hlediště spokojených diváků. Vstupenky na
všechna představení budou k zakoupení online
na https://www.webticket.cz/program/dds nebo
v Infocentru v Dobřichovicích. Cena za jednotlivá
představení je 180 Kč.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!
kfv

Kulturní přehled
Dobřichovic
na červen 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00

16.15 hod – „Vznešené umění lovu“ –
Falconia
17.00 hod – „Královský rytířský turnaj“
– Allgor
17.30 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
18.00 hod – Uvítací ceremoniál – příjezd
Karla IV.
18.30 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
19.00 hod – „Knihomol“ – Iris
19.30 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
20.00 hod – Závěr – herold Beneš
z Vartenberka
Tradiční divadelní představení
muzikálu „Noc na Karlštejně“ od 21:00
hodin na nádvoří zámku, předprodej
v dobřichovickém Infocentru, cena
350/250 Kč senioři a děti do 12 let.
Pořádá Město Dobřichovice a sdružení
SHŠAlotrium

Od 31. května do 12. června – Výstava
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Dobřichovice
Od 14. června do 11. července
– Výstava fotografií manželů
Musilových „Z ruky do ruky“

Sobota 8. a 22. června 8:00 –
12:00 u zámku pod lípou
Farmářské trhy

Café galerie Bím

Pátek 14. června na zámku
Vernisáž fotografické
výstavy B. a P. Musilových
Z ruky do ruky

Do 27. června je u Bímů výstava grafika
a malíře Tomáše Řivnáče. Vernisáž se
konala 9. května

Další kulturní akce
Sobota 1. června pod zámkem
Královský průvod
a Středověký den – Uvítání
císaře Karla IV.
12.30 hod – Zahájení – herold Beneš
z Vartenberka
12.35 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
13.00 hod – „Síla osudu“ – mystickošermířské vystoupení – Allgor
13.30 hod – Sokolnická ukázka –
Falconia
13.45 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
14.00 hod – „Příběhy Barona Prášila“ –
tanečně-šermířské vystoupení – Iris
14.30 hod – Hrátky s vodou a ukázky
techniky – JSDH Dobřichovice
15.15 hod – Živá dobová hudba –
Bakchus
15.30 hod – „O Bajajovi“ – pohádková
soutěž – Kubko

Pořádá Město Dobřichovice

Kurátor PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Výstava potrvá do 11. července. Pořádá
Kulturní centrum Dobřichovice

Sobota 15. června od 10:00 do
20:00 pod zámkem
Food festival – Všechny
chutě světa
Vstupné 100 Kč, ZTP a děti do 12 let
zdarma.
Pořádá Štefan Oršoš ve spolupráci
s Městem Dobřichovice

Pátek 21. června na nádvoří
zámku
Zahájení
Dobřichovických
divadelních slavností 2019
– koncert Jitky Vrbové
a představení Je úchvatná
www.divadlodds.cz
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Divadelní soubor z Hostivice uvede komedii Na správné adrese s hostujícím Martinem Zounarem

Sobota 22. června od 19:00
v kostele sv. Martina a sv.
Prokopa v Karlíku
Komorní podvečer

Sobota 22. června od 20:00 na
nádvoří zámku
Divadelní slavnosti –
Je úchvatná

Čtvrtek 27. června od 20h na
nádvoří zámku
Divadelní slavnosti –
Na správné cestě

Na programu jsou:
dua a tria od V. Nováka,
A. Krafta, F. Drdly, A. Dvořáka,
B. Smetany a Z. Fibicha.
Účinkují:
Ondřej Lewit (housle), Gordon Grubs
(violoncello)
a Jaroslav Šaroun (klavír).
Pořádá Jaroslav Šaroun

Dobřichovická divadelní společnost

Divadlo Hostivice

Úterý 25. června od 20h na
nádvoří zámku
Divadelní slavnosti –
Ostře sledované vlaky

Neděle 30. června od 20h na
nádvoří zámku
Divadelní slavnosti –
Dámský krejčí

Divadlo Ty-já-tr / Hrobeso Praha

Divadlo La Pardon Praha
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Linka tísňového volání – 112

Od

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

před zámkem
sobota 8. a 22. června od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

ŘEVNICE
2. června Košíkářský trh a Královský průvod.
Řevnice od 9 hodin na náměstí, v kulturním programu vystoupí Trio Brasstet, Julián Záhorovský,
zástupce Porty a Karla IV. a jeho průvod přivítá
sbor řevnických seniorů za doprovodu akordeonu pana Klepetka.
8. června Hravě a zdravě na náměstí, Mix festival
– u Zámečku, František Nedvěd v Lesním divadle.
9. června Festival dětských tanečních skupin
Double Cookies v Lesním divadle.
22. června Festival Šlincfest v Lesním divadle. Ve
prospěch Modrého domečku a sdružení Jupiter
28. – 30. června Porta v Lesním divadle. Všechny
informace na porta-festival.cz.
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Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice. www.os.naruc.cz. Otevírací doba galerie
i kavárny je v úterý- sobota 9-19 hodin, v neděli
10-17 hodin, v pondělí je zavřeno.

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Program Club-Kina Černošice na 2019
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 plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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
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