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Slovo starosty
Oprava povrchu lávky
napotřetí
V uplynulých týdnech byla opět na několik dní
uzavřena dobřichovická lávka. Důvodem je,
že ani po dvou reklamacích nového povrchu,
který byl proveden v roce 2017, nebyl tento
povrch opraven tak, aby byl funkční, bezpečný
a pohledově bez vážnějších estetických nedostatků. Po první opravě byla pochozí vrstva
kluzká a za mokra nebo mrazu byla chůze po
lávce vysloveně nebezpečná. Dokonce na ní
došlo k několika úrazům. Následovala tedy další
oprava, po níž byl již povrch náležitě zdrsněn,
aby neklouzal, byly na něm však nevzhledné
šmouhy a co je hlavní, po čase se svrchní vrstva
začala odlupovat. Dílo bylo proto městem opět
reklamováno a nyní došlo k rozsáhlé opravě,
která znamenala výměnu celého izolačního
souvrství. Doufám, že oprava vydrží dlouho
a povrch bude mít konečně takové vlastnosti,
jaké předepisuje projekt. To je, konec konců,
i přáním zhotovitele, který na této zakázce kvůli
zmíněným reklamacím prodělal nemalou sumu
a rozhodně nepřispěl svému dobrému jménu.
Omluva náleží všem našim spoluobčanům, kteří
lávku každodenně využívají a cesta domů, či na
vlak, se jim z důvodu prací na lávce významně
prodloužila.

Práce na přístavbě školy
pokračují
Od června probíhají v Raisově ulici stavební
práce na přístavbě ZŠ, v rámci níž dojde k podstatnému rozšíření školní jídelny tak, aby dostačovala kapacitě naší školy, která má po dostavbě
budovy v ul. 5. května kapacitu 740 žáků. Jak to

na podobně velkých stavbách obvykle bývá,
došlo bohužel i na naší stavbě k určitému časovému skluzu, který je odhadován cca na 3 týdny.
Důvodem posunu termínu otevření jídelny je
to, že na stavbě se vyskytly technické překážky,
které nebylo možno předvídat. Konkrétně jde
především o kanalizaci, která musela být oproti
předpokladu vyměněna ve větším rozsahu, a o
to, že podlahy, které měly zůstat původní (kromě
dlažby), musely být z velké části vybourány
a vybetonovány znovu. Školní budova byla totiž
postavena počátkem 80. let a podlaha jídelny
a kuchyně byla tvořena (v rozporu s projektem)
pouze tenkou vrstvou nekvalitního betonu, položeného prakticky přímo na hlíně. Se stavební
firmou, která získala zakázku na přístavbu školy
a rozšíření jídelny ve výběrovém řízení, se spolupracuje dobře, mimo jiné díky kvalitnímu dozoru
a projektovému řízení stavby. Doufám proto, že
stavba již nenabere další neočekávané zpoždění.
Kvůli vzniklému zpoždění však budou mít děti
o zmíněné 3 týdny později zahájen výdej obědů,
což pochopitelně není dobrá zpráva. Žáci mají do
doby, než bude kuchyně a jídelna opět otevřena
(předpoklad je od druhého listopadového týdne)
zajištěno náhradní stravování a to buď studenými
balíčky, děti z prvních až třetích tříd, které chodí
do družiny, pak teplou stravu, která je do školy
dovážena.
Samotná stavba však zahrnuje kromě přestavby vnitřních prostor kuchyně a jídelny i venkovní přístavbu, v níž budou umístěny nové
šatny, sborovna a jedna nová učebna. Termín
dokončení celé stavby je stanoven na konec
června 2022 a zatím by neměl být ohrožen.
Doufám, že stavba bude, i přes zmíněné
dílčí peripetie, pokračovat rychlým tempem
a žáci naší školy se brzy dočkají pěkné, prostorné nové jídelny a paní kuchařky nové
moderní kuchyně.

Výběr architektonické
kanceláře na nový městský
úřad a multifunkční sál
Těsně před začátkem letních prázdnin, konkrétně
29. června, proběhlo zasedání hodnotící komise
na výběr architektonické kanceláře, která bude
připravovat projekt využití pozemku v centru
města, na němž nyní stojí hasičská zbrojnice. Ta
by měla být v budoucnu přesunuta na pozemek
současného městského úřadu a naopak na
pozemku dnešní „hasičárny“ vznikne soubor
staveb, kde bude umístěna radnice, velký multifunkční sál pro konání zastupitelstev, koncertů,
divadel a dalších společenských a kulturních akcí.
V areálu bude též knihovna, informační centrum
a v neposlední řadě i nové učebny pro naši
základní uměleckou školu. Pozemek ZUŠ totiž
s areálem dnešní hasičárny sousedí a oba areály
by měly být v budoucnu propojeny.
Hodnotící komise vybírala mezi čtyřmi projekčními kancelářemi – Šafer Hájek architekti, Grido
– architektura a design, DAM architekti a Pavel Hnilička Architects+Planners. Členy hodnotící komise
byli členové zastupitelstva (komise se účastnilo
13 z 15 zastupitelů, dva byli omluveni). Ti vybrali
z uvedených kanceláří studio Pavel Hnilička Architects+Planners. Doporučení hodnotící komise
potvrdila svým usnesením rada města a město
bude nyní jednat s vedoucím vítězného ateliéru
Ing. arch. Pavlem Hniličkou o dalších stupních projektu, které budou vycházet z jeho vítězné studie.
Projektová příprava stavby nové radnice
a multifunkčního sálu bude jistě náročná
a samotné realizace se pravděpodobně dočkáme
až v příštím volebním období. Jsem však přesvědčen, že půjde o velký přínos pro občanskou vybavenost i urbanismus našeho města.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Několik poznámek k vydání
nového územního plánu
Dobřichovic
Zápis z jednání zastupitelstva, na jehož programu
bylo hlasování o vydání nového územního plánu
(ÚP) města, stejně jako videozáznam z tohoto
jednání, obojí dostupné na webovkách města,
jsou dobrými „průvodci“ tím, jak diskuze o tomto
důležitém bodu probíhala. Proto jen pár poznámek:
Přítomní zastupitelé Fóra občanů Dobřichovic hlasovali proti tomu, aby byl navrhovaný
návrh ÚP přijat (více vzápětí).
Dvě zastupitelky FODu nebyly přítomné –
zastupitelstvo bylo svoláno a oznámeno
v zákonné lhůtě, ale zasedání zastupitelstva

těsně před prázdninami a s takhle důležitým bodem nebylo nijak předem avizováno. V rámci zasedání jsme na to poukázali
i s odkazem na dobřichovické občany, kteří by
se zasedání jistě zúčastnili ve větším počtu.
Stejně jako pan zastupitel Havlík jsme považovali roli pověřeného zastupitele arch. Filipa
Kándla a jeho „embargo“ na informace týkající
se pokynů pro zpracovatele ÚP za sice neodporující zákonu, ale bohužel ne jako dobrý
příklad. Před více než rokem jsme si k tomuto
postupu nechali vypracovat stanovisko od
organizace Frank Bold, které přesně tahle
vyznělo.
K vlastnímu ÚP: díky připomínkám
a námitkám občanů Dobřichovic byl původní
návrh arch. Hniličky korigován a upraven,
podle nás k lepšímu. Na mnoho dalších námi-

Obrázek na titulní straně: Císař Karel IV. navštívil se svojí družinou Dobřichovice. Foto Pavel Tichý.
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tek a připomínek pořizovatel zřetel nebral,
např. pan Havlík píše o 20%, které ještě stály
za diskuzi a uvážení.
Naše hlavní kritika se týkala toho, že nový
ÚP obsahuje regulativy, které mají mizivou,
nebo vůbec žádnou podporu občanů žijících
v oblastech, kterých se týkají: obchodní ulice
v Pražské a Tyršově ulici a rozšíření centra do
oblasti mezi ulice Vítova a Palackého (oblast
kolem ZUŠky), kde je teď možné stavět bytové
domy, byť výškově omezené.
No, a to je asi naše největší výtka. Máme za
to, že pro Dobřichovice a život v nich teď
není vhodné jít vstříc jakékoliv další bytové
výstavbě a tím případnému skokovému
nárůstu obyvatel, ne ve chvíli, kdy se každý
den ve špičce dusí město automobilovým
provozem. Nejednalo by se o žádné zakon-
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zervování Dobřichovic, či o „vytvoření skanzenu“, o kterém mluvil pan zastupitel Růžek
na zasedání zastupitelstva. Skanzenem Dobřichovice nejsou a nikdy nebudou. Jde ale o to

ponechat Dobřichovice jako příjemné místo
k životu i dalším generacím, aby i nadále „spojovaly výhody města i venkovského bydlení
přímo ideálně“ jak například v rozhovoru pro

letní vydání Kukátka uvedla paní akademická
malířka Dana Puchnarová.
Tomáš Knaibl, zastupitel za Fórum občanů
Dobřichovic

Zprávy z městského úřadu
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Nové obecně závazné
vyhlášky o odpadech

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky na 8.
a 9. 10. 2021. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo
zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 611/2020.
Volby se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00
hodin;
počet okrsků pro město Dobřichovice: 3
sídlo všech 3 volebních okrsků: budova ZŠ
Dobřichovice, 5. května 40, 252 29 Dobřichovice
Ze závažných důvodů můžete požádat
městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, abyste mohli hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Budou k Vám
domů vysláni dva členové s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na hlasování do přenosné volební
schránky můžete zasílat na e-mail podatelna@
dobrichovice.cz nebo volat na +420 257 711 590.
Hlasovací lístky obdrží všichni ti, kteří mají
v Dobřichovicích trvalé bydliště, nejpozději 3 dny
před konáním voleb do svých poštovních schránek.
Pozor na platnost občanského průkazu!
V návaznosti na nový zákon o občanských
průkazech nelze vydávat tzv. volební občanské průkazy jako v minulosti. Doporučujeme
tedy zkontrolovat platnost Vašeho občanského
průkazu s dostatečným předstihem, abyste mohli
realizovat Vaše volební právo – bez platného
dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní
pas) Vás volební komise nemohou nechat volit.
Upozorněni týkající se karantény:
Upozorňujeme voliče, že v běžných volebních
místnostech nemohou volit ti, kteří budou ve
volební dny v karanténě nebo v izolaci z důvodu
onemocnění virem COVID-19. Těchto voličů
se budou týkat zvláštní způsoby hlasování, ke
kterým naleznete bližší informace na webových
stránkách MV ČR u odkazu VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY, v části INFORMACE PRO
VOLIČE V KARANTÉNĚ / IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19. Stejně jako při volbách do
zastupitelstev krajů loni na podzim lze předpokládat pro osoby v karanténě či izolaci možnost
využití tzv. drive-in hlasování nebo možnost
hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky;
rovněž budou upraveny možnosti hlasování
v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo
uzavřeno. O novinkách na těchto stránkách Vás
budeme rovněž informovat na webu Dobřichovic.
-tjmnk-

Rada a zastupitelstvo se budou v nejbližších
dnech zabývat možností vstupu města Dobřichovic do Dobrovolného svazku obcí Poberounské
odpady. Hlavním cílem jeho vzniku je společná
realizace odpadového hospodářství a zavádění
principů oběhového hospodářství do praxe
s cílem uspořit prostředky dosud vynakládané
jednotlivými členy svazku obcí Region Dolní
Berounka; jinými slovy – členské obce svazku
mají v úmyslu organizovat svoz odpadu vlastní
technikou a s pomocí vlastních zaměstnanců.
Pevně věříme, že případný vstup do takového
svazku zlepší kvalitu svozu odpadů i obecné
povědomí o potřebě maximalizovat snahu o jeho
třídění; a věřte, že bychom byli moc rádi, kdyby
hlavním motivem pro třídění odpadu nebyly
jenom finance.
V souvislosti s novou odpadovou legislativou (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.),
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021 a jíž
byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem,
je třeba, aby i město Dobřichovice přijalo do
konce tohoto roku dvě nové obecně závazné
vyhlášky; jednou z nich bude od 1. ledna 2022
upraveno vybírání úhrady za komunální odpad,
a to pouze prostřednictvím jednoho ze dvou
nových místních poplatků za komunální odpad
(buď místním poplatkem za obecní systém
odpadového hospodářství nebo místním
poplatkem za odkládání komunálního odpadu

z nemovité věci). Spolu s touto obecně závaznou vyhláškou vzniká ruku v ruce další, která
řeší samotnou právní úpravu obecního systému
odpadového hospodářství.
S první ze zmíněných vyhlášek koresponduje
i diskuze, která čeká jak radu města, tak i městské
zastupitelstvo ohledně výše poplatků za komunální odpad; přece jenom je třeba si uvědomit,
že výše tohoto poplatku se od roku 2013 v Dobřichovicích zvýšila o pouhých 100,- Kč a jeho výše
řadí město Dobřichovice stále k těm nejlevnějším
v republice; kromě toho je současný stav, kdy
město ročně doplácí za svoz odpadu částku vyšší
než 1 mil. korun velmi nepříznivý pro městskou
pokladnu.
K tématu těchto obecně závazných vyhlášek se vztahuje ještě jedna věc; rozmohl se zde
v Dobřichovicích totiž takový nešvar – kontejnery např. na papír a např. v ulici V Zahradách
s oblibou využívají místní podnikatelé; můžeme
teď na chvíli pominout skutečnost, že podnikatelé samozřejmě mají povinnost zajistit si svoz
odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti
na vlastní náklady sami – nikdo nemůže mít nic
proti tomu, jsou-li sběrné nádoby určené hlavně
obyvatelům Dobřichovic (fyzickým osobám) využívány osazenstvem místních obchodů s mírou
a kulturně. Ale v okamžiku, kdy se konkrétně na
tomto stanovišti před kontejnery ráno co ráno
objevuje nová hromada nesešlapaných papírových krabic (asi od zboží, že...), a to i přesto,
že modré nádoby určené pro shromažďování
papírového odpadu jsou sotva poloprázdné, je
nezbytné upozornit na jeden z článků, který se
v nové vyhlášce objeví:
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Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit
tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje
povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
Ne, skutečně nemáme chuť hlídkovat u kontejnerů, hlídat, je-li odpad důkladně vytříděn

a je-li původcem odpadu skutečně fyzická
osoba – občan Dobřichovic; stejně tak nemáme
v úmyslu na základě právě vznikající vyhlášky
perzekuovat obyvatele, kteří špatně sešlápnou
krabici od bot. Raději bychom chtěli požádat
všechny, na které se tento apel vztahuje, aby obětovali pár minut svého času tomu, že svůj odpad
(např. krabice) skutečně minimalizují; a když už

se vám odpad (krabice) do kontejneru nevejde,
stavte se u nás, na dvoře městského úřadu. Kontejnery na papír jsou zde skutečně velké, my vás
tu rádi uvidíme a okolo nádob na stanovištích
bude zase pořádek. A těch pár metrů (konkrétně
433 od stanoviště V Zahradách) za to přece stojí,
co myslíte?
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Starosta seznámil členy rady s pokračováním
projektu studie centra města: výběrové řízení na
projekt bylo dokončeno, výběr projektanta kanceláře Pavel Hnilička Architects + Planners byl
potvrzen na posledním zasedání rady.
Starosta dále informoval o akci „Přístavba
školní jídelny“ – stavební práce probíhají, v současné době stále běží práce v interiéru jídelny
a kuchyně, začínají práce na přístavbě a napojování na inženýrské sítě. Stavba nabírá mírný skluz
oproti harmonogramu (cca dva týdny), a to kvůli
neovlivnitelným skutečnostem, což má za následek opoždění v zahájení provozu jídelny – s ředitelem ZŠ Mgr. B. Stejskalem bylo řešeno zajištění
náhradního stravování dětí.
Rada byla informována o dokončené demolici chaty č. ev. 047 v ul. Na Vyhlídce, o postupujících pracích na obnově zeleně v ulici Anglická.
Dále starosta informoval o příslibu pronajímatele
Hotelu Pod Vinicí týkající se uvedení objektu do
plného provozu, a to v horizontu jednoho měsíce.
Rada města vyjádřila znepokojení nad průběhem rekonstrukčních prací na lávce vyvolaných reklamací; proti příslibu dodavatelské firmy
dochází k prodlevám a radní znovu vyjádřili obavu
nad kvalitou odváděného díla. Starosta však konstatoval, že v současnosti je nereálné předat dodavateli okamžitou výpověď, neboť by pak nebylo
před nástupem zimy možné vybrat dodavatele
nového a práce na rekonstrukci lávky dokončit.
Na zasedání rady přijal pozvání Ing. arch. F.
Štáfek (SUM architekti), který s Dobřichovicemi
spolupracuje na prosazování požadavků města
při realizaci projektu optimalizace tratě ČD. Ing.
Štáfek seznámil radu s dílčím návrhem nejexponovanějších míst v bezprostřední blízkosti dráhy,
jichž se bude optimalizace týkat. Zároveň naznačil místa a řešení, u nichž lze očekávat komplikace
při snaze o jejich včlenění do projektu SUDOP.
Nejdelší diskuze proběhla o plánovaném podjezdu ve Všenorech, dvou plánovaných podchodech u „velkých“ i „malých“ závor, jejich napojení
na pěší komunikace a zasazení do celkové koncepce obou míst
Ing. Štáfek konstatoval, že představované
návrhy bude nezbytné podpořit jak částmi
dopravní studie, kterou pro město zpracovává FD
ČVUT, tak i dalšími studiemi o četnosti pěší, cyklistické a jiné dopravy v lokalitě.
Radní se zabývali žádostí o posouzení projektové dokumentace a vydání souhlasu s povolením záborů části Palackého ulice týkající se
stavby bytového domu. Zábory by byly na jaře
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příštího roku. Se společností Statek Dobřichovice
dosud nebyla uzavřena plánovací smlouva (Mgr.
Netušil připravuje revizi návrhu), ani smlouva
o příspěvku na rozvoj infrastruktury. Starosta
navrhl podmínit souhlas se záborem dořešením
těchto smluv, včetně finančního vypořádání, což
rada schválila.
Od společnosti Edifice obdrželi radní výsledky
výběrového řízení na atypický nábytek pro
základní školu. Celkem bylo osloveno 7 dodavatelů, do VŘ se přihlásili 3 z nich. Nejlevnější
nabídka je od společnosti Kanda. Rada rozhodla
objednat nábytek u spol. Kanda.
Mgr. Janák informoval starostu o získání
dotačních prostředků na nákup mikrobusu pro
místní hasiče ze dvou samostatných dotačních
titulů ve výši 450.000 Kč a 300.000 Kč. Na nákup
automobilu proběhlo výběrové řízení, přičemž
vysoutěžená cena automobilu činí 1.247.000,Kč bez DPH. Jedná se o devítimístný dodávkový
automobil, vybavený hasičskou technikou, který
lze ale využít i pro účely města jako mikrobus
nebo dodávka (např. při akcích, pořádaných
městem, při návštěvě z partnerského města ve
Francii apod.). Hasiči nyní jezdí velkou Tatrou
(třímístná) a dvoumístným Nissanem, ostatní
členové zásahové jednotky jezdí k zásahům
svými auty. Pořízení dopravního auta je pro celou
jednotku velkou motivací.
Jednatelka společnosti AGITUR s. r. o. předložila radě žádost o vyřešení náhrady škody za
zkažené zboží v restauraci Zámecký had způsobené shozením jističů a tím vypnutím lednic
a mrazáků v hodnotě 40.000,- Kč a navrhla jako
kompensaci odpuštění nájemného v období 1. 7.
– 30. 9. 2021. Společnost AGITUR dále požádala
radu o snížení nájemného v období 1. 10. – 31. 12.
2021 na 5.000 Kč/měsíčně. Restaurace zůstane do
konce roku uzavřena, společnost AGITUR by se
však ráda podílela na některých kulturních akcích
(např. adventní trhy). Do konce roku by se pak
nájemce chtěl rozhodnout o budoucnosti restaurace. Radní diskutovali o odpovědnosti města
za „neoprávněné shození jističů“ – k tomu dle
dostupných informací došlo v době představení
Dobřichovické divadelní společnosti jejími členy.
Starosta konstatoval, že součástí této žádosti by
měly být doklady prokazující nákup zboží, za něž
je požadována úhrada. Zároveň navrhl vznést
požadavek na výrazně rychlejší konkretizaci
záměrů s pronájmem restaurace, aby mohlo již
na sklonku září dojít k vypsání případného výběrového řízení na nového zájemce, pokud se spol.
AGITUR rozhodne nájem ukončit.
Mgr. H. Kaucká a B. Kaucký požádali o místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích,

které by umožňovalo parkování na tzv. silniční
vegetaci. Rada nesouhlasí s návrhem na místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích,
ale souhlasí s vybudováním parkovacího stání
pro 2 osobní vozy v ul. Jugoslávská dle přiloženého návrhu s využitím zámkové dlažby či dlažby
kroso.
V předchozích volbách do krajských zastupitelstev obdrželi členové volebních komisí
k odměně od státu navíc i příspěvek od města
ve výši 1.000 Kč na osoba. Pro volby v říjnu 2021
navrhuje starosta tuto částku zachovat, což rada
schválila.
Rada schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemku č. parc. 1882/32 na bývalé skládce,
který je nyní pronajímán.
Radní Kándl upozornil na podněty občanů,
týkající se nevyhovujícího stavu schodů mezi
ulicemi Na Plzeňce a Pod pensionátem; je třeba
dopracovat stávající dokumentaci včetně výkazu
výměr tak, aby byl poté vybrán dodavatel
a oprava schodů co nejdříve realizována. Tentýž
problém se pak týká i schodů mezi ulicemi Pod
penzionátem a Tyršova.
Místostarosta Pánek poukázal na potřebu
generální prohlídky a revitalizace zeleně v ulici
5. května v úseku od bývalého statku až k lávce.
Některé obdélníky se zelení jsou již zcela vyšlapané, některé chtějí dosadit, je třeba zakůlovat
křivě rostoucí stromy apod. Starosta ve spolupráci s tajemníkem zajistí realizaci těchto činností
ještě v průběhu podzimu 2021.
podle zápisu z jednání VK

Rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny
Od června tohoto roku probíhá zásadní rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. V rámci této
stavby dojde ke zvětšení školní jídelny a modernizaci školní kuchyně. Vzhledem k soustavnému
nárůstu počtu žáků již současná kapacita školní
jídelny nestačila, žáci stáli dlouhé fronty na oběd.
Aby se tento problém vyřešil, budou prostory
jídelny téměř dvojnásobné (168 míst) a současně budou k dispozici dvě výdejní místa. Co se
týče samotné kuchyně, tam k rozšíření prostoru
nedojde (není už kam), ale dojde aspoň k její
modernizaci.
Původně měla být školní jídelna otevřena
během října, ale tento termín již neplatí, skluz je
cca tři až čtyři týdny, takže otevření bude bohužel
nejdříve v polovině listopadu. Důvodem jsou, jak
mi bylo sděleno, neočekávané vícepráce a další
komplikace při zjištění skutečného stavu, zjiště-
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ného při bourání. Dalším problémem jsou delší
dodávky od subdodavatelů, zaviněné současným
stavem na trhu, kdy chybí základní suroviny.
Od prvopočátku jsme se snažili zajistit
náhradní stravování, nicméně jsme nenašli v nejbližším okolí vhodné prostory pro jídelnu a ani
pro kuchyň, kde by se vařilo nebo i jen ohřívalo
dovezené jídlo pro cca 600 osob. Řešením bylo
pouze vyrábět studené obědy. Nicméně prodloužení rekonstrukce jsme vyřešili tak, že jsme aspoň
zajistili teplé obědy (v bývalých dílnách) pro děti
z družiny (200 dětí). Pro ostatní zájemce nadále
vyrábíme studené obědy. Dalším řešením je, že si
děti mohou přinesený oběd ohřát v mikrovlnce
v prostorách cvičné kuchyňky.
Na otázku, zda bude možnost výběru
dvou jídel, odpovídám, že to budeme vědět
až po zapracování kuchařek s novou technikou. Nicméně prostory kuchyně se nezvětšily
a odborná firma, která bude techniku instalovat,
nám sdělila, že výroba dvou jídel bude kapacitně
na hraně. Takže nic neslibujeme, ale pokud to
půjde, bude vedení školy dvě jídla podporovat.
Situace kolem rekonstrukce jídelny není tedy
ideální, my bohužel nic neurychlíme, ale už se na
nové a moderní prostory moc těšíme a současně
všem rodičům děkujeme za trpělivost.
B. Stejskal

Angličtina pro děti dospělé
v Dobřichovickém domku
Koncem září plánujeme začátek nového semestru
kurzů angličtiny v Dobřichovickém domku. Rádi
přivítáme nové zájemce všech věkových kategorií.
Rozvrh kurzů pro dospělé – začátek od 23. září
úterý 18.30 – 19.45 konverzace cca středně
pokročilí
čtvrtek 10.15 – 11.30 středně pokročilí II
pátek 9 – 10.15 mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, čas lze po domluvě mírně
přizpůsobit)
Výuka probíhá v malých skupinkách. Při konverzaci se zaměřuji na praktická i aktuální témata,
cílem je především “rozmluvit se“ a porozumět
slyšenému. Učební texty s poslechy a gramatikou
jsou doplňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině s možností pravidelného sledování vybraných videí. Cena za lekci je cca 150 Kč
za 75 min. (dle počtu studentů).
Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí
zdarma. V případě potřeby se učíme on-line.
Angličtina hrou a písničkou pro děti – začátek
21. září
úterý 13.20 – 14.20 začátečníci 1. – 2. třída
úterý 14.50 – 15.50 mírně pokročilí – 3. – 4. třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit, sledování videí a čtení
se děti seznámí se základní slovní zásobou a jednoduchými větami, čímž snadněji a přirozeně
objeví nový jazyk. V případě potřeby výuka
probíhá přes internet.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDo
a zpět zajištěno.
Více informací na: https://www.dobrichovickydomek.cz/jazyk/aj-pro-dospele/

nebo kontakt na lektorku (Zora – 776 028 441)
Těšíme se na Vás!
Z.S.

Přijďte si zacvičit do CKP
podle Feldenkraisovy
metody
Mezi skupinové lekce, které můžete v našem
centru navštívit, patří také populární cvičení
podle Feldenkraisovy metody. Cvičení si u nás
mohou vyzkoušet dospělí a nově také děti.
Skupinové lekce Feldenkraisovy metody,
známé také pod názvem Pohybem k sebeuvědomění (z anglického ATM – Awarness Through
Movement®), probíhají většinou vleže na zemi (na
zádech, na boku či na břiše), mají pomalé tempo
a jsou tvořeny jednoduchými pohyby a jejich
kombinacemi.
Při skupinových lekcích si vyzkoušíte, jak
pohyb provádíte, jak si ho můžete uvědomit a jak
své pohybové stereotypy měnit. Na „vlastní kůži“
zažijete, jak obtížné může být uvědomění si jednotlivých částí těla. Podpoříte jejich funkční spolupráci a pracovat budete také s uvědoměním si
důležitosti dechu. Tím vším můžete získat větší
lehkost ve svých pohybech, větší radost z nich
a naučíte se lépe odbourat stres a kvalitně relaxovat. Objevíte pro sebe nové, zdravější vzorce
pohybu. Důležitý je hlavně prožitek, nikoliv
výkon.
Dvouhodinka nebo celodenní workshop?
Cvičení dle Feldenkraisovy metody nabízíme
v našem centru v kratší podobě jako „dvouhodinku“ a v delší podobě jako celodenní workshop.
Dvouhodinky nejsou zaměřené na konkrétní
části těla a jsou vhodné pro každého, kdo si chce
v týdnu přijít zacvičit a nemá tolik času. Celodenní workshopy jsou komplexnější a mají vždy
své hlavní téma.
Mohou se cvičení účastnit i děti?
Od října otevíráme skupiny také pro děti ve
věku 4 – 12 let. Lekce Feldenkraisovy® metody
umožňují dětem objevit ještě neobjevené pohybové schopnosti, radost z pohybu, tvořivost,
zvědavost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění. Tím děti překonají obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbaví se nejistoty, uleví
si od celkového přetížení ze školy, mohou kompenzovat dysbalance ze sportu či hry na hudební
nástroj.
Cvičení na která se můžete přihlásit naleznete
na našich webových stránkách (www.ckp-dobrichovice.cz) v sekci semináře > pro laiky.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Nové knihy v městské
knihovně
Wagnerová, Alena ............Cestou životem: příběhy
Holeček, Milan..........Hrdinové zámořských objevů
Randysek, Martin.......................................Život je boží
Gregor, Rosťa...............Pěšky okolo Československa
Renner, Jana..................... První, statečné, jedinečné
Solženicyn, Alexandr......................Souostroví Gulag
Fielding, Joy..........................................Povídej, co vidíš

Penny, Louise................ Zátiší : případy vrchního …
Eben, Marek.............................Myšlenky za volantem
Hanišová, Viktorie........................................Dlouhá trať
Čechová, Miřenka................................................Baletky
Horňáková-Civade, Lenka............................Symfonie
o novém světě
Jacobs, Anne............Kavárna U Anděla. Nová doba
Jacobs, Anne..................Venkovské sídlo. Zlaté časy
Pawlowská, Halina....... Čmelák : láskyplné povídky
Bryndza, Robert................ Mlha nad Shadow Sands
Macek, Petr.........Iva Janžurová : včera, dnes a zítra
Fodorova, Anna...................................................... Lenka
Harari, Yuval N........ Sapiens : stručné dějiny lidstva
Morris, Heather................................... Tatér z Osvětimi
Mertlík, Vladimír...........Mašínovi : ve stínu šibenice
Tomek, Prokop........Estébáckou Prahou : průvodce
Třeštík, Tomáš................................................Po povrchu
Čornej, Petr....................................... Husitská revoluce
Tuti, Ilaria....................................................... Spící nymfa
Brierre, Jean............................... Milan Kundera : život
Landovská, Beatrice....................... Nikdy není pozdě
na šťastné dětství
Vondruška, Vlastimil...........................Křišťálový klíč I.
Morton, Andrew................................. Zrazená koruna
Nová, Edna............................................... Ženy z Bohnic
Horňáková-Civade, Lenka.......... Provence jako sen
Jacobs, Anne........... Venkovské sídlo. Bouřlivé časy
Bryndza, Robert................................... Smrtící tajnosti
Jacobs, Anne....... Kavárna U Anděla. Osudová léta
Goffa, Martin............................................................ Sekta
Šídlo, Jindřich...........................Kdo ví, kde budu zítra
May, Peter................................................. Výjimeční lidé
Kubáník, Josef.............Poslední deník Květy Fialové
Janoušek, Jiří........................... Jan Werich za oponou
Bryndza, Robert.......................... Kanibal z Nine Elms
Kuras, Benjamin......................... Jak přežít padouchy
Jacobs, Anne....... Kavárna U Anděla. Dcery naděje
Jacobs, Anne............Venkovské sídlo. Časy se mění
Rakušanová, Lída.........................Svobodná v Evropě
Devátá, Ivanka.................................... Rodinný podnik
Soukupová, Petra............... Věci, na které nastal čas
Palán, Aleš,............................Raději zešílet v divočině
Bronec, Michael............................................ Tři kapitáni
Fabian, Robert............... Planeta mezi dvěma slunci
Fabian, Robert..................................................... Hvězda
Škutina, Vladimír...................................... Ztracená léta
Devátá, Ivanka.................................Jen jednou mladá
Emingerová, Dana..... Jak mě připravil o panenství
Horáková, Daňa................................................O Pavlovi
Novák, Jan....................Kundera : český život a doba
Suchet, David....................Za objektivem : můj život
Drtinová, Daniela.............. Jako bych žila dva životy
Tuti, Ilaria.......................................... Květy nad peklem
Ruiz Zafón, Carlos................................Labyrint duchů
Jonasson, Jonas.....................................Sladká pomsta
Vondruška, Vlastimil.........................Křišťálový klíč. II,
Vídeňský sen
May, Peter........................ Čínské thrillery I. Pán ohně
Martinez, Aly............................................ Psáno s lítostí
Madeleine, Laura...................... Tajemství mezi námi
Audrain, Ashley.............................................Druhá tvář
Cantor, Melanie.............. Smrt a další šťastné konce
Hewitt, Kate................................... Není to moje dcera
Schlink, Bernhard................................... Barvy loučení
Karika, Jozef..........................................................Na smrt
Ardone, Viola.............................................. Vlak pro děti
Quinn, Kate..........................................................Lovkyně
Koch, Jessica............................................. Blízko obzoru
Kedar, Amira....................Lalečka : cesta zachráněné
Strauss, Josef.........................................................Strýček
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Strauss, Josef...............................................................Bára
May, Peter........................................................ Tichá smrt
May, Peter............................................... Nezvratné alibi
Nesbø, Jo...........................................................Království
Bellová, Bianca....................................Tyhle fragmenty
Whitton, Hana.................................Adam ze Zbraslavi
Mornštajnová, Alena.......................................Listopád
Mildnerová, Kateřina.Černí sokoli: pohnuté osudy
Szántó, Jakub........Za oponou války : zpravodajem
Horáček, Jiří....................Vědomí a realita : o mozku,
Epsteinová, Helen .................................Francina válka
Pergler, Jan............................ Jak se z toho nezbláznit
Riebauerová, Martina........................................Síla viru
Scafati, Luis...........................................................Dracula
Maléřová, Zuzana........Kdy se dotknout dospělosti
Juřík, Pavel................................Kinští : Bůh, čest, vlast
Hašek, Martin........................Váňa : dělám si, co chci!
Knihy pro děti a mládež
Belšán, Michal......................................Zvědavá lištička
Kinney, Jeff.......Deník malého poseroutky12,13,15
Haraštová, Helena..............................Velká kniha tmy
Olivová, Jana..............................................Statečný čáp
Flanagan, John...................................Hraničářův učeň
Hunter, Erin..............................................Zákon smečky
Pospíšilová, Zuzana.....................Starostlivá veverka
Pospíšilová, Zuzana.............Záchranářské pohádky
Belšán, Michal.......................................Poraněný sokol
Knihovna po letní dovolené opět funguje
v plném provozu, takže si přijďte vybrat nějaké
pohodové čtení.
Těší se na vás Veronika a Eugenie

Očkování v Dobřichovicích
nekončí
Od počátku léta pomalu avizujeme, že s příchodem podzimu očkovací centrum v areálu Sokola
ukončí svou činnost. Pokles zájmu veřejnosti
začal být patrný od poloviny července, v srpnu
nás přinutil zredukovat provozní dobu na dva
dny v týdnu a se 3. zářím jsme chtěli očkovat
naposledy. Jenomže počet nakažených opět
začíná pomalu růst a zájem těch, co doposud
očkováním opovrhovali, se zvyšuje. K tomu je již
jisté, že se začnou aplikovat 3. dávky a potřeba
i smysl očkovacího centra opět nabývá na důležitosti.
Sportovní hala BIOS se ale vrací ke svému
původnímu účelu, dne 24. 9. 2021 v ní budeme
očkovat skutečně naposledy a pak dojde
k přesunu očkovacího místa jinam v rámci sokolského areálu.
Od 1. října 2021 bude možno se nechat
očkovat každý pátek od 8,00 do 18,00 (zatím –
provozní doba může být průběžně upravována
dle zájmu očkovaných) v domečku u volejbalových kurtů za sokolovnou – přístup a příjezd
bude dostatečně vyznačen. Všichni zájemci
o očkování se mohou registrovat známým způsobem prostřednictvím webu ministerstva
zdravotnictví https://registrace.mzcr.cz/, ale neočekáváme již takový zájem, že bychom vlastní
registraci nezvládli ani na místě, těsně před
očkováním.
V případě 3. dávek je zatím třeba důsledně
respektovat osmiměsíční odstup od termínu 2.
dávky, což znamená, že největší zájem lze očekávat až během prvního čtvrtletí roku 2022.
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V každém případě doporučujeme zájemcům
o očkování sledovat naše www stránky www.
ockovani-dobrichovice.cz a facebookový profil
facebook.com/Očkovací-centrum-Dobřichovice-101880765302364, kde by měli nalézt aktuální informace.
jg

Očkovací centrum
Dobřichovice – stručná
rekapitulace
Přestože jak píšeme na jiném místě, očkování
proti nemoci covid 19 nekončí, dostali jsme se
do situace, kdy je možné rekapitulovat. Počátkem září jsme plánovali naše očkovací centrum
uzavřít. K tomuto termínu jsme dokázali aplikovat
přibližně 50.600 dávek. Dobřichovické centrum
se stalo vyhlášené nejen v regionu a nedaleké
Praze, ale z mnoha dalších důvodů se o nás
dozvěděli i daleko za hranicemi kraje. Během
očkovacího maratonu přijeli zájemci z Mostu,
Brna a třeba i Brandýsa nad Orlicí. Zrovna jsem na
chvíli zaskakoval na registraci, když se přede mě
posadila čiperná seniorka s batůžkem na zádech
a vyprávěla mi, jak od rána jede vlakem právě
z Brandýsa nad Orlicí, protože si nemohla nechat
ujít prohlídku centra, ve kterém se natáčelo „to
slavné video“, rozumějte propagační groteska
režisérky Lucky Kukulové.
Očkování samo o sobě přinášelo mnoho
radostných, ale občas i nepříjemných okamžiků.
Březnové a dubnové počátky byly plné vděku
seniorů, zázemí pro personál bylo neustále doplňováno buchtami, bábovkami, koláči, pečenými
masy a dalšími laskominami. Stačilo malinko
– trocha pochopení a trpělivosti, vlídné slovo,
laskavý úsměv a odměna nás neminula. Pak se
ale klientela začala měnit a bohužel jsme se začali
stávat svědky neurvalosti a sprostoty příchozích.
Inu, takový už ten svět je.
Za skupinu hlavních organizátorů je třeba
poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou zapojili do příprav i provozu centra. Velkým sponzorům, kteří věnovali statisíce, menším i drobným
dárcům, kteří nám v těžké době rozjezdu pomohli
svými příspěvky od 500,- Kč až po padesátitisícové dary. Kdo nedal peníze, pomohl nějakou
službou, prací, kontaktem na důležitého úředníka
kdesi ve státní správě. Zkrátka společně jsme to
naše centrum vydupali ze země a máme být po
právu na co hrdí.
V nejužším organizačním týmu působila
jako hlavní lékařka a moje zástupkyně MUDr.
Jaroslava Rezková, Jarda Čermák byl garantem
spolupráce s TJ Sokol a vzal si za své materiálně technické vybavení včetně elektrorozvodů k jednotlivým pracovištím, o propagaci
se od počátku starala Kateřina Filla Věnečková
a zájem a pomoc obce reprezentoval dobřichovický starosta Petr Hampl. Tomáš Tomášek
chodíval na naše porady jako mentor, jeden
z nositelů základní myšlenky a člověk snažící
se o laskavou propagaci očkování v okolí. Petr
Svejkovský vybudoval z nuly IT systém včetně
dodávky některých HW částí a vymyslel první
evidenci očkovaných, kterou posléze překlápěl
do systému TURBO. Celou skupinu doplňovala
Jana Dudešková, která jako moje partnerka

byla první krotitelkou šílených nápadů a oponentkou při nekonečných večerních diskuzích
a ve skupině garantem preciznosti a poctivosti
odváděné práce, autoritou jejímuž přísnému
pohledu se každý snažil uniknout.
K této skupině se posléze přidaly ještě Monika
Vaňková a Jiřina Králová, které doplnily stav koordinátorek, tedy jakýchsi vedoucích denních směn
a Olga Jelínková, která důsledně, poctivě a tiše
pomáhala s administrativou, zejména s pracovními smlouvami.
Očkovací centrum několik měsíců fungovalo 5 dnů v týdnu, zpravidla od 8 hodin ráno
do 18 – 19,30 večer. V dobách největšího vypětí
jsme byli schopni naočkovat až 900 příchozích
denně. Ve směnách se každý den vystřídalo až
na 40 různých zaměstnanců v pozicích lékař,
zdravotní sestra, administrátor a asistent.
Každá ze směn byla vytvářena ad hoc z těch,
co měli zrovna volno. Nebyli jsme v situaci,
kdy máme určitý počet zaměstnanců a z nich
se směny skládají. Kateřina Filla Věnečková
a Jiřina Králová stály několikrát před nelehkým
úkolem, když se těch, či oněch profesí aktuálně
nedostávalo.
Díky tomu všemu jsme nakonec spolupracovali se 33 lékaři, 30 zdravotními sestrami, 63
administrativními pracovníky a 56 studenty –
asistenty. Ti všichni v hale BIOS odpracovali na
16.600 hodin. Přestože to byla práce placená,
je třeba i před nimi smeknout a poděkovat jim
za jejich úsilí a nasazení. A nebyla to vždycky
legrace, zejména během léta při vysokých teplotách, kdy v hale bylo jako v peci a jen díky našim
dobrovolným hasičům, kteří jezdili ochlazovat
prostor na parkovišti před halou, to naši klienti
byli schopni přežít. Z té doby je i méně příjemný
rekord, kdy během jednoho dne zkolabovalo
na 12 příchozích. Vše naštěstí bez vážnějších
následků.
Od samého počátku slibujeme věnovat
výtěžek z celého projektu na dobročinnost.
Pokud vše dobře dopadne a zdravotní pojišťovny
uhradí naše výkony, měli bychom získat kolem 13
a tři čtvrtě milionu Kč! Největšími náklady (kolem
6,5 milionu) budou osobní náklady. Náklady
spojené s pronájmem haly, platbou za energie,
nákupem vybavení, techniky a zařízení centra
odhadujeme na nějakých 1,5 milionu. Vysloveně
provozní náklady – praní uniforem, nákupy jehel,
stříkaček a dalších zdravotnického materiálu
budou tak kolem 500 tis. Kč. Tedy suma sumárum
by na dobročinnost mohlo zbýt něco kolem 5
milionů korun. Tolik hrubé ekonomické odhady.
Závěrečná a daleko přesnější čísla určitě zveřejníme, až budou k dispozici.
Úplně na závěr jsem si nechal zvláštní poděkování a uznání panu MUDr. Rusnákovi. Když
jsme s nápadem očkovacího centra přišli, oslovili
jsme postupně několik lékařů, zda by se k nám
připojili, poskytli zdravotní zastřešení a dělali
garanty. Všem jsme podrobně popsali předpokládanou realizaci včetně možného profitu s tím,
že závěrečný zisk bychom dělili – polovinu garant
a polovinu ta naše parta, tedy dobročinnost.
Martin Rusnák byl až čtvrtým osloveným, který na
náš nápad kývl. Kývl a zároveň odmítl svůj podíl
na případném zisku. Tedy ještě jednou. Martine,
velice děkujeme.
jg
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Zajímavosti

Starosta vítá císařský pár

Pouť císaře Karla IV.
s družinou na Karlštejn
Královské Burčákobraní v Radotíně, Alotria
v Dobřichovicích, živý vstup z Hlásné Třebaně
na ČT24, výhled z císařské louky na majestátní
hrad Karlštejn – to všechno propojil letošní 14.
ročník Královského průvodu.
Pandemie ovlivnila i tuto kulturní akci – Pouť
císaře Karla IV. s družinou na Karlštejn. Původní
plánovaný termín průvodu v červnu se posunul
až do září, ale hlavní je, že byl a byl opravdu královský.
Spolek Doba Karlova, kterou pořadatelské
město Dobřichovice oslovilo coby odborníka
právě na období krále českého a císaře římského
Karla IV., vnesla do průvodu preciznost dobových rituálů, replik historických oděvů, zbraní,
a také poprvé jel císařský pár celou trasu z Radotína přes obce dolního Poberouní na koních.
Nechyběl královský lovčí s dravými ptáky, královské kočáry, doprovod pěší i na koních. K průvodu
bylo možné se připojit kdekoliv na trase průvodu.
V sobotu 11. 9. průvod doputoval z Radotína do
Dobřichovic, kde byl celý den program – festival historického šermu a tance, Dobřichovická
Alotria. Hlavní postava Alotrií, neodmyslitelně
spjatá s Královským průvodem – Pepa Johan
Kutílek se zotavoval v nemocnici a poprvé se
průvodu nezúčastnil. Přejeme mu hodně zdraví
a brzké uzdravení!
V neděli, po načerpání sil, průvod vyrazil dál,
směr Karlštejn. Efektní bylo brodění koní Berounkou v Hlásné Třebani, protože přes místní lávku
mohou jen pěší. Královský šašek, který průvod po
oba dny doprovázel, poskakoval kolem koní i ve
vodě, což velmi bavilo přihlížející.
Počasí bylo oba dny přející, vyjma malé
přeháňky po programu v Řevnicích, ovšem na
natáčení živého vstupu u jezu v Hlásné Třebani
už zase svítilo sluníčko. Tam byly mimo jiné
k vidění rytířské přípravy k boji, a to v plné

zbroji, neboť i rytíři musí stále trénovat. Na
císařskou louku nad Karlštejnem už mohli jen
pěší bez vozů. Tam bylo slavnostní ukončení
průvodu.
Akci finančně podpořil Středočeský kraj,
Svazek obcí Dolní Berounky i zúčastněné obce.
Pořádalo město Dobřichovice s pomocí spolku
Doba Karlova, SHŠ Alotrium a Reginleif.
Fotografie i videa z obou dnů jsou na FB královského průvodu – www.facebook.com/kralovskypruvod
Další na FB měst i obcí, např. zde https://www.
facebook.com/events/897205614174715/?post_
id=1011550249406917&view=permalink
Záznam vysílání z živého vstupu 12. 9. Hlásná
Třebaň u jezu zde: https://youtu.be/fQHASRDDv0I

Dobřichovice

Novinky z Letů
V ZŠ Lety bude angličtina od první třídy samozřejmostí
Nová, zatím prvostupňová základní škola
v Letech, která se rozroste i o 2. stupeň, bude přijímat přednostně letovské žáky. V případě volných
míst přivítá i děti z okolních obcí. Čím bude nová
škola specifická, nám přiblížila paní ředitelka Mgr.
et MgA. Romana Šindlářová.
Projekty napříč ročníky a rodinná atmosféra
Malý počet tříd i žáků ve třídách (cca do 20
žáků) přímo vybízí ke škole, která bude příjemná,
komunitní – s téměř rodinnou atmosférou. Chtěla
bych, aby tu byly projekty, které budou děti
napříč ročníky ZŠ i MŠ propojovat – aby se vzájemně znaly, přátelily a spolupracovaly. Toto je na

vesnické škole velmi důležité – vždyť se bude celá
řada z nich spolu potkávat celý život. Co nejvíce
se chceme zapojovat do dění obce – aby rodiče
i děti cítili sounáležitost a hrdost na to, že jsou
z Letů.
Inspirujeme se tím nejlepším z různých pedagogických směrů
Škola bude vybavena moderními technologiemi. Ve výuce se nechceme inspirovat
jedním směrem, ale budeme vybírat to nejlepší
z různých pedagogických trendů. Součástí výuky
bude předmět dramatická a osobnostně sociální
výchova. Ta se bude zabývat rozvojem klíčových
životních kompetencí a dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.
Angličtina od první třídy bude samozřejmostí.
Doufám, že se mi podaří najít tým zapálených
pedagogů, kteří mi pomohou realizovat moje
pedagogické krédo: „Dítě není nádoba, kterou
je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba
zapálit…“, řekla ředitelka školy Romana Šindlářová
Návrh loga nové základní školy je možné
zasílat do 30. září
Příjemná, malá, komunitní škola s dobrými
vztahy, která se snaží vybrat to nejlepší ze
současných trendů ve výuce a díky kvalitnímu
vzdělání rozvíjí potenciál každého dítěte.
Takové jsou cíle školy, která ponese jméno
zakladatele a náčelníka skautingu, letovského
chataře Antonína Benjamína Svojsíka. Návrhy
loga je možné zasílat do 30. září na marketa.
huplikova@obeclety.cz. Více na https://www.
obec-lety.cz/nase-obec/zakladni-a-materska-skola-lety/
Pracovní příležitosti přinese i nová školní
kuchyně
Základní škola v Letech vytváří prostor pro
uplatnění nejen učitelům, asistentům či družinářkám, ale také hledá šikovné kuchaře. Školní
kuchyně bude v provozu již od ledna 2022.
Kromě svačin a obědů pro školní dětí nabídne
také obědy dospělákům, kteří se budou moci
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do konce roku 2021 k odebírání obědů přihlásit.
Do školní kuchyně aktuálně hledáme vedoucí
školní jídelny – šéfkuchaře-ku. Více informací získáte na tel. 731 438 260, případně
emailem zr.6790@scolarest.cz. Přejeme dobrý vítr
do plachet novému projektu

Sochy se rozeběhnou po obci
V druhé polovině července proběhlo v Letech
sochařské sympozium. Šest mladých sochařů
a sochařek zde po 10 dní vytvářelo pro obec
Lety sochy z topolových kmenů. Vzniklo neobyčejně rozměrné a výtvarně zajímavé dílo. Sochy

dosahují výšky až 5m! Každý ze sochařů pojal
práci velice osobitě, a tak se již brzy bude moci
obec Lety pyšnit rozmanitou výzdobou. Po
důkladné penetraci budou sochy usazeny na svá
nová místa v obci koncem října.
mhumplíková

Příspěvky čtenářů
Dobřichovická přečerpávací
stanice spodních vod do
Berounky
Minulé měsíce jsem pozoroval, jak z probíhající
stavby v Palackého ulici vypouštějí podzemní
vodu do kanalizace. Vyměnil jsem si se starostou
Dobřichovic několik mailů. Starosta mi mj. sdělil,
že dostal informaci o ukončení přečerpávání ke
dni 9. 9. 2021. Tento článek vznikl proto, že se tak
nestalo.
Počítejte chvíli se mnou:
Tři výkonná čerpadla vyčerpají cca 100 l/
min. Pro představu – je to půlka běžné zahradní
nádoby na děšťovku. To dává 6 m3/hod. Za den to
představuje 144 m3 a za měsíc 4.300 m3.
Za dva měsíce to dává cca 8.600 m3 spodní
vody. Je to hodně nebo málo? Má vůbec takováto otázka smysl?
Zkusme si představit absurdní situaci, kdy
projektant, od něhož se vlastně celý problém
odvíjí, navrhne řešení, vrátit spodní vodu znovu
do přírody a vodu ze stavby hadicemi odvádět
na hřiště Sokolovny. Technicky žádný problém.
Voda by se trochu vsákla, ale za týden by byl ze
hřiště docela pěkný rybník a za měsíc jezero. To
by asi vzala na vědomí většina dobřichovických
a žasla, jak je to možné. Množství vyčerpané
vody by najednou dostalo reálnou podobu.
Možná by padla i zmínka o zákonu č. 254/2021
Sb. o ochraně spodních vod. Takže toto řešení
je tedy nejen absurdní, ale hlavně společensky
neprůchodné.
Zkusme si představit jiné řešení. Stejně
absurdní. Stavební dozor, který tam je přeci
pro kontrolu stavební i právní kázně, navrhne
zapůjčení dvou cisternových vozů, které budou
střídavě odvážet a vylévat vodu na úpatí Krásné
stráně, kde by to pravděpodobně nikomu nevadilo. Jenže co by to investora stálo peněz!! Takže
toto řešení je ekonomicky neprůchodné.
Zdálo se, že existuje i technické řešení. Betonová deska zakryje zdroje vody a přečerpávání
je možno ukončit. Bude to tedy pro stavitele
absolutní priorita? Kdepak! Z postupu stavby
je zřetelné, že zatímco stavba roste do pater,
betonová deska se rodí velmi pomalu a velmi
těžce. Proč tedy nedošlo k jejímu urychlenému
a přednostnímu položení? Jistě, všichni účastnící
stavby začnou vypočítávat, proč nebylo prioritní
položení betonové desky možné. No protože,
protože a protože… Já osobně vidím jediné
protože. Protože to nikoho nepálilo! Stavitel má
pro přečerpávání spodní vody požehnání MěÚ,
Aquaconsult nemá námitek a paragrafy zákona
o spodních vodách se dají šikovně narovnat.
Takže kdosi (kdo???) dal příkaz k nejjednoduš-
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Pohled na staveniště domu v Palackého ulici dne 15. září 2021

Voda ze stavby vytéká do dešťové kanalizace a teče do Berounky
šímu a k nejlacinějšímu řešení – spodní pitnou
vodu přečerpávat do Berounky. Co na to stavební dozor? Co na to právník? Co rada města?
Vody je dost, tak o co jde. Že příští rok nebude?
Nevadí, vyzveme občany, aby vodou šetřili!
Po 9. září 2021, kdy dle starosty mělo přečerpávání přestat, přečerpávání pokračuje. Liknavost
a nezájem prioritního řešení zastavení čerpání
podzemních vod mne přeci jen donutily k sepsání
tohoto příspěvku do Informačních listů.
Pravděpodobně se teď roztrhne pytel s reakcemi všech zúčastněných, že uvádím polovičaté

údaje. Já to připouštím, stejně jako jsem to připouštěl při úvodním jednání s tajemníkem MěÚ.
Skutečností ale zůstává, že jsem prostřednictvím
tajemníka a starosty dal všem odpovědným
účastníkům stavby možnost, aby osobně uvedli
okolnosti výstavby „Dobřichovické přečerpávací
stanice“ do reálných relací. Prostor v srpnových
Informačních listech by jistě dostali. Posuďte
sami, jak toto využili.
Na závěr malou poznámku. Nejsem příznivcem zakonzervování Dobřichovic ve stavu
z minulého tisíciletí. Jsem pro vybudování nových
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Dobřichovic dle podmínek obecně a závazně přijatých.
Ale pánové, musí to být fér. Nikoliv metodou
„zisky privátu a náklady občanům“. A dlouhodobé přečerpávání spodních vod do Berounky
rozhodně férové není! Podzemní voda patří,
obrazně řečeno, dobřichovickým občanům.
Jaroslav Ryšavý
Poznámka redakce: podle vyjádření starosty
netrvá čerpání podzemní vody “dlouhé měsíce”,
ale jen něco málo přes měsíc. Podle stavu k 15.
září, tedy termínu uzávěrky Informačního listu,
čerpání stále pokračuje.

O vyjádření byl požádán
projektový manažer stavby
domu
Ing. Martin Kroupa ze spol. Avers s. r. o. a zde je
jeho stanovisko:
Vážení občané Dobřichovic,
V důsledku množících se připomínek a otázek
k probíhající výstavbě bytového domu Statek
Dobřichovice bych rád touto cestou reagoval na
momentálně nejčastější a nejdiskutovanější téma
a tím je dočasné snižování hladiny podzemní vody
na staveništi v Palackého ulici.

Proč hladinu podzemní vody snižujeme?
Činíme tak proto, že uplynulá roční období byla
velmi vydatná na srážky. V důsledku toho se
hladina podzemní vody zvýšila cca o 1 m. Základová spára objektu se nachází cca 40 cm pod
stávající hladinou a cca 60 cm nad hladinou
změřenou v červnu roku 2020. Hladinu potřebujeme dočasně snížit, abychom provedli založení
objektu, pak už čerpání nebude žádoucí. Ani my
nemáme z nutnosti dočasně snižovat hladinu podzemní vody radost, ale nic jiného nám nezbývá.
Otázka dne je zda může snižování hladiny
podzemní vody ovlivnit hladinu vody ve studnách
v okolí stavby?
Tuto otázku jsem konzultoval s hydrogeologem už jenom proto, aby odpověď byla co možná
nejpřesnější. Okolí, které je snižováním hladiny
ovlivněné, můžeme definovat okruhem cca 80
m s tím, že odčerpávání způsobuje kuželovitý
průřez hladiny. To znamená, že pokud snižujeme na stavbě hladinu o 40 cm, tak ve vzdálenosti 40 m od čerpání je reálně hladina vody
snížena o cca 20 cm a hladina vody ve studnách ve vzdálenosti cca 80 m není ovlivněna
prakticky vůbec. Připomínám, že i přes dočasné
snižování hladiny podzemní vody je i snížená
hladina výrazně výše, než úroveň hladiny z minulého roku a to v místě čerpání cca o 60 cm.
Kam se čerpaná voda odvádí? Čerpaná voda

se odvádí do řeky Berounky. Je zcela logické, že
tato skutečnost je vnímána jako plýtvání podzemní vodou. Nicméně skutečnost je taková,
že hladina podzemní vody je přímo závislá na
hladině vody v Berounce. Zjednodušeně můžeme
konstatovat, že kdybychom podzemní vodu do
Berounky nepřečerpávali, tak tam doteče sama
a poteče tam tak dlouho, dokud se hladiny
podzemní vody a vody v Berounce nesrovnají.
Jaká je kvalita podzemní vody? Kvalita podzemní
vody je dána celou řadou aspektů, které ji přímo
nebo nepřímo ovlivňují. V našem případě se stále
jedná o mělkou podzemní vodu, která je přímo
ovlivněna vsakováním dešťových vod. Stačí pak
jeden pozemní zdroj znečištění, který poměrně
rychle negativně ovlivní kvalitu podzemní vody.
Z dlouhodobého hlediska je proto podzemní
voda nevhodná pro využití jako pitná voda.
Jak dlouho budeme hladinu podzemní vody
snižovat? Jak už jsem uvedl, hladinu snižujeme
dočasně. V tuto chvíli potřebujeme na dokončení
základových konstrukcí 14 dní. Poté bude hladina
podzemní vody trvale pod úrovní 1. podzemního
podlaží a snižování hladiny nebude potřebné. Za
jak dlouho se po skončení čerpání vrátí hladina
podzemní vody na původní úroveň? Prakticky
hned, je to otázka hodin. Geologické poměry jsou
takové, že umožňují velkou propustnost vody.
Martin Kroupa

Sport
Z volejbalu
Začneme zprávou, která všechny příznivce dobřichovického volejbalu velmi potěší: na letošním pětadvacátém mistrovství České republiky
ve volejbale seniorek, které proběhlo na našich
volejbalových kurtech ve dnech 4. a 5. září,
získala naše děvčata mistrovský titul a obhájila
tak své prvenství, které vybojovala loni v Křenovicích. Mistrovství se zúčastnilo šest družstev,
která předváděla volejbal, na nějž byla radost se
dívat..
Po slavnostním zahájení Ivankou Caldovou,
hlavní organizátorkou mistrovství a jednatelkou
TJ, pozdravili nastoupené hráčky dobřichovický
místostarosta Jiří Růžek, předseda volejbalového
oddílu Vladislav Sejk a garantka mistrovství Ing.
Dagmar Bártová. Představením delegovaných
rozhodčích (B. Popadinec, J. Šlechta, V. Kobliha)
a českou hymnou byla úvodní část uzavřena
a zápasový kolotoč se roztočil. V neděli krátce
po poledni bylo při slavnostním zakončení vyhlášeno konečné pořadí zúčastněných družstev:
1. TJ Sokol Dobřichovice, 2. VK Slovan Chabařovice, 3. TJ Plzeň – Škvrňany, 4. TJ Kyje,
5. TJ Sokol Litoměřice, 6. VK Křenovice
Všechna družstva obdržela diplomy za účast,
medaile a věcné dárky, vítěznému družstvu byl
předán pohár od Českého volejbalového svazu.
Oceněny byly i hráčky: nejlepší nahrávačka Eva
Provodová z TJ Plzeň – Škvrňany, nejlepší smečařka Barbora Skalníková ze Sokola Dobřichovice
a nejvšestrannější hráčka Zuzana Lukšíková z VK
Chabařovice.

Na mistrovství České republiky ve volejbale seniorek získala naše děvčata mistrovský titul
Mistrovství mělo po stránce herní, organizační
i společenské výbornou úroveň; o tu společenskou se postaralo večerní posezení v restauraci
Na jezu, o tu herní samotné hráčky a o tu organizační celý tým volejbalových nadšenců v čele
s Ivankou Caldovou. Děkujeme zejména Láďovi
Sejkovi a Aleně, Láďovi Mestekovi, Janě Jovanovi-

čové a Sáře a Ireně Nolové; naše poděkování patří
samozřejmě i všem hráčkám vítězného družstva.
A protože brzy začnou mistrovské soutěže,
uvádíme termíny nejbližších domácích utkání
a další zprávy už jen krátce:
Muži A, 1. liga: 22. října s Plzní a 29. října
s MFF Praha
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to nejen kvalitně reflektovat vlastní práci, ale
zkrátka i rádi vidíme, jak „naše“ děti rostou, a že se
k nám stále s radostí vracejí.
Na jaře tradičně proběhly tenisové soutěže
smíšených družstev, kde se mladší žáci umístili
na krásném druhém místě ve skupině. Aktivnější
jednotlivci již sami objíždějí turnaje a reprezentují náš klub. Máme za sebou dva letní tenisové
kempy, které se krásně vydařili a musíme děti
a také dorostence pochválit za krásné výkony
a pomoc při organizaci.
Nyní se plně připravujeme na zimní sezónu
a poslední venkovní přátelské zápasy a turnaje,
které nás čekají. Podrobnější informace o naší
tenisové akademii naleznete na webu – www.
msgem.cz nebo na našem facebooku.
Nejčerstvější novinou je náš podíl na projektu Škola sportů ve Sportclubu Řevnice, kde
také vypomáháme i s kondiční přípravou a kompenzací závodních hráčů. Máme nově ještě pár
volných míst na dámském kruhovém tréninku,
který již dlouhodobě probíhá každý čtvrtek od
20h v malém sále Sokola Dobřichovice. Zájemkyně se mohou přihlásit přes naši emailovou
adresu msgem@seznam.cz.
JS

Tenisový kemp 2021

F. H. Tenis klub
Dobřichovice

Tým našich nejmenších při tréninkových zápasech
Ženy A, 1. liga: 15. a 16. října s Plzní.
V Českém poháru hrály 11. září v Hradci Králové;
vítězstvími 3:0 nad Turnovem a 3:0 nad domácím
Hradcem si zajistily postup do druhého kola..
Muži B, KP 1. třídy: 16. října s Roztoky
Ženy B, KP 2. třídy: 2. října s Královým Dvorem.
Před tím (11. září) vyhrály 3:0 s Berounem.
HgS

Dobřichovická tenisová
škola MS GEM
Celá současná covidová situace zcela jasně
ukazuje, jak je důležité děti a dospívající učit, že
mají fyzické i mentální zdraví především ve svých
rukách. Zejména pak v případech, kdy ochromený systém selže, a nadále neumožňuje naplnění jejich potřeb.
Jeden z ústředních pilířů našeho konceptu
tvoří právě postupná samostatnost, převzetí
odpovědnosti za svůj všeobecný stav, zdravá
pracovní etika a konzistentní úsilí. Neřadíme se
k tenisovým školám, produkující profesionální
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hráče, protože víme, s čím je takový trénink
spjatý, a jaké mají na tělo vliv raná specializace
a pohybové stereotypy.
Často k nám přicházejí rodiče, kteří pro
své ratolesti hledají zlatou střední cestu mezi
hraním tenisu a všestranným rozvojem. U nás
si děti postupně projdou mnohým – dechovými cvičeními, netradičními sporty, základy
gymnastiky, atletiky a správného strečinku,
propracovaným systémem cvičení pro rozvoj
koordinace a dílčích pohybových schopností
v tom či onom senzitivním období. Každá
hodina je spojením tenisu a fitness lekce
s herními elementy. Lekce jsou postupně
s věkem vedeny především tak, aby děti jen
slepě neopakovaly sled cviků, ale pochopily
vlastní limity a zvláštnosti a aktivně začleňovaly do svých denních režimů to, co se u nás
naučily. Samotná znalost užitek nepřináší. Je to
právě vědomé konání na jejím základě, co zkvalitňuje lidské životy.
Za poslední měsíce hlásíme zvýšený zájem
a jsme vděční, že s většinou našich klientů navazujeme dlouhodobou spolupráci. Umožňuje nám

Tenisová školička 2021
Podzim přináší všem tenistům jistou úlevu.
Závodní scéna, tzn. pořádání turnajů a hraní oficiálních zápasů, se ponoří do tenisového spánku.
Až do 1.prosince tak mají všichni tenisté čas na
tolik potřebný odpočinek a kvalitní trénink, který
je posune opět o kousek dál k vytouženým cílům.
Letošní sezóna se stala v mnoha ohledech jedinečnou. O největší rozruch se bohužel postaral
koronavirus a s ním spojené potíže. Došlo k problémům s pořádáním soutěží družstev (letos se
hrály pouze tři kola) a s tréninkovými možnostmi
(střídavě byly uzavřeny všechny haly).
Rád bych vám poskytl nezbytné informace
o organizaci a průběhu tenisové školičky pro
podzim/zimu 2021/2022. Náš klub F. H. TK Dobřichovice tímto způsobem doplňuje své závodní
týmy již několik let. Všechny věkové kategorie
hrají nejvyšší soutěž Středočeského kraje. 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 1. 10. 2021. Pro dokonalé zvládnutí techniky jsou na tréninku vždy maximálně
3 děti. 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
+420 739 320 385 paní Hávová nebo prostřednictvím e-mailu f.h.tkdobrichovice@gmail.com.
Tenisová školička bude pokračovat i v zimní
sezóně 2021/2022 v naší tenisové hale v Letech,
Pražská ul. 454. Informace o provozu haly naleznete na www.tenisdobrichovice.cz. Jedná se
o plnohodnotnou přípravu pro závodní tenis
a budoucí možnost zapojení do závodních týmů.
FH
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Kultura u nás i v okolí
Kde domov můj? (malý
literární příspěvek)
Trojmístné číslo 220 představuje dvě arabské
dvojky a málo říkající nulu. Znalci dějin hudby
může v letošním kalendářním roce připomenout
východočeského rodáka z Osic u Hradce Králové,
komponistu a dirigenta pražského Stavovského
divadla, a jeho datum narození 3. června 1801
– Františka Škroupa. Mnozí víme, že je autorem
především hudebního symbolu české státnosti,
někdejší jeho a dramatika J. K Tyla romantické
písně „Kde domov můj?“ ze zpěvohry „Fidlovačka“.
V současné celoplanetárně zdravotné svízelné
době jsme se dočkali a nastudovaný předními
pražskými hudebními umělci v duchu Škroupovy
písně komponovaný literárně hudební pořad
po několika termínových odkladech uvedeme
v páteční podvečer 22. října 2021 od 18h v dobřichovickém křižovnickém zámku. Předprodej vstupenek je již zahájen v dobřichovickém Infocentru.
Letovisko Dobřichovice – půvabná obec na
Berounce v Hořovické pahorkatině mi vzpomínkově připomíná vysokoškolská léta při
absolvování častých celostátních sportovních
soustředěních v místní sokolovně a hřištích, tedy
čas psychofyzické námahy včetně poctivého
a neopakujícího se lidského přátelství. Také bydliště medicínské osobnosti prof. MUDr. Lewita,
který se na podzim 1975 ortopedicky a fyzioterapeuticky ujal mého poškozeného pohybového
ústrojí po zázračně přežitém leteckém neštěstí
při návratu z dalmátské otcově vlasti. Na jinou
dobřichovickou adresou jsem bezmála čtyřicet
let posílala listovní zásilky s koncertními scénáři,
které byly určeny kolegovi, vysokoškolskému
pedagogu hudební fakulty Akademie múzických
umění, znamenitému klavíristovi a komponistovi,
prof. Jaroslavu Šarounovi.
A tak v páteční říjnový podvečer zazní v historických prostorách dobřichovického zámku
líbezná hudba našich národních buditelů:
hudebního skladatele první poloviny 19. století
Františka Škroupa a zakladatele moderní kultury
a tvůrce umělé národní hudby Bedřicha Smetany

společně s verši Jana Nerudy, Jaroslava Seiferta
a autorky tohoto pořadu. Také píseň „Kde domov
můj“, kterou náš literát František Kožík ve stejnojmenné publikaci výstižně nazval písní nejdražší.
Kultura a hudba jsou duší civilizovaného lidského společenství. Těšíme se na dobřichovické
návštěvníky, kterým na základě průvodního slova
a hudebních ukázek budou předkládány životní
osudy našich Staročechů. Vždyť jen ten národ,
který ctí své významné předky, má naději na
světlou budoucnost.
PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc.,
profesorka University Karlovy

Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
1. října – 2. října
Obrázky na útěku – malované obrázky
od opuštěných dětí, které si získaly
podporu českých příznivců.
5. října – 31. října,
otevřeno denně 9 – 21 h
Příběhy bláznovství - v rámci týdnů
pro dušení zdraví. Z mnoha životních
příběhů sestavilo pro Dobřichovice
Centrum sociální rehabilitace Náruč.

Café galerie Bím
Od 2. září do 3. října 2021 v době
otevření kanárny můžete v Galerii Bím
shlédnout výstavu obrazů a fotografií
Jana Hůlky, Jany Plaštiakové Hůlkové
a Jarmily Kubátové.
Vstup je zdarma

Další kulturní akce
Parta kamarádů mající kladný vztah
k dobrému jídlu a pití se rozhodla
vydat kuchařskou knihu receptů na
jídla, která nám v Dobřichovicích
chutnají a která si rádi vaříme.
Zhruba po třech létech dohadování,
vymýšlení, sepisování a zařizování je
kuchařka na světě.
Pro ty z vás, kteří mají o knihu
zájem, máme dobrou zprávu.
Je v prodeji v městské knihovně
a v dobřichovickém Infocentru.
Autoři
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Kulturní
přehled
Dobřichovic
na říjen 2021

Pátek 1. října v 17 h na zámku
Vernisáž dvoudenní výstavy –
Obrázky na útěku II
Setkání se sponzory a přáteli, kteří
podporují opuštěné děti na řeckém
ostrově Lesbos.
Pořádá: Hanka Pospíšilová a Helena
Šuranská

Sobota 2. října od 8 h do 12 h
pod lípou u řeky
Farmářské trhy
Pořádá město Dobřichovice

9/2021
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Úterý 5. října v 18 h na zámku
Příběhy bláznovství –
vernisáž výstavy

Sobota 16. října od 8 h do 12
h pod lípou u řeky
Farmářské trhy

Poznejte příběhy lidí se zkušeností
duševního onemocnění. Vernisáž
uvede prof. MUDr. Cyril Höschl. Pořádá
Centrum Sociální Rehabilitace Náruč

Pořádá Město Dobřichovice

Středa 13. října v 18 h
na zámku
Beseda s fyzioterapeutkou
a lektorkou Clarou
Lewitovou
Tématem bude Dech, řeč a komunikace.
Pro velký zájem se bude konat v 1. patře
dobřichovického zámku, protože kapacita knihovny – Studovny prof. Lewita
již pro tato setkání nestačí. Přihlášení je
možné pouze na telefonu 602 176 778.
Pořádá Nadační fond Karla Lewita
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Úterý 19. října od 19:30 na
zámku (v případě pěkného
počasí na nádvoří)
Koncert Václava Koubka
a jeho přátel, předprodej v Infocentru,
vstupné 150,- Kč a 250,- Kč
Pořádá KC Dobřichovice

Pátek 22. října od 18 h na
zámku
Kde domov můj?
Komponovaný literárně hudební
pořad ke 220. výročí narození Františka
Škroupa. Program: skladby Františka

Škroupa a Bedřicha Smetany, verše
Jana Nerudy, autorky pořadu a Jaroslava
Seiferta. Účinkují sólisté operního
orchestru Národního divadla Praha.
Předprodej v Infocentru: 100 a 150,- Kč.
Pořádá: PhDr. Z. Zvěřinová, DrSc. a KC
Dobřichovice

Čtvrtek 28. října od 18 h
na zámku
Jiří Grygar
Beseda s astrofyzikem
a popularizátorem astronomie prof.
Jiřím Grygarem, CSc. Předprodej
v Infocentru 100,- a 150,- Kč.
Pořádá: KC Dobřichovice

9/2021
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Farmářské trhy u zámku pod lípou
2. a 16. října od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

ŘEVNICE

Koncert amerického baskytaristy a jeho tria
Kdy: 22. 10. od 20:00. Kde: Club Kino Černošice
Steve Clarke je vynikající jazzový baskytarista
z amerického Connecticutu. Doposud vydal osm
sólových alb a 58 alb s dalšími umělci. Na jeho
albu New Beginnings hostuje též Mike Stern.
Steve koncertuje více než 20 let pravidelně v USA
i Evropě. Clarkovy přirozeně plynoucí kompozice
obsahují mnoho zručně uchopené fusionové
inspirace, zatímco jeho plný tón a důmyslné linky
a slapovací technika uchvacují publikum. Kapela
hraje ve složení Steve Clarke – baskytara (USA),
Walter Fischbacher (USA) – klávesy, Alex Bernath
(D) – bicí. Vstupné v předprodeji na smsticket
170 Kč.
Výstava Už je nejhůř 2. Kdy: 16. 9. – 31. 12.
Kde: Galerie 90° v Černošicích
Fantastická artshow plná uměleckých děl, která
budou k vidění nejen na zdech, se současně koná
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Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478

Přednáška MUDr. Tomáše Šebka
Kdy: 31. 10. od 19:00 Kde: Hala Věry Čáslavské
MUDr. Tomáš Šebek je známý český chirurg, který
se účastní misí s Lékaři bez hranic. První absolvoval v roce 2010 na zemětřesením postiženém
Haiti a jeho zatím poslední, šestou misí, byla mise
v Jemenu. Od Svazu českých lékařů získal Cenu
za statečnost. Napsal několik knih s postřehy ze
svých misí: Africká zima, Mise Haiti, Mise Afghánistán, Nebe nad Jemenem. Během přednášky
MUDr. Šebek představí práci Lékařů bez hranic
ve více než 70 zemích světa a bude vyprávět
o zkušenostech ze svých misí, podělí se o zážitky
z práce, představí podmínky, ve kterých se na
svých misích pohyboval a povypráví o tom, jaké
to je vyjet s Lékaři bez hranic na misi do zahraničí.
Pn

Starosta a tajemník – 25771−2182

Hezký život, výstava fotografií Petra Kubína
Mokropeská kaplička, Slunečná ulice, Černošice
Jedinečná výstava velkoformátových fotografií Petra Kubína, který originálním způsobem
zasazuje historickou podobu vybraných míst Černošic do dnešního prostředí.
Z rodinných alb si fotograf Petr Kubín vypůjčil staré, většinou nepublikované fotografie lidí,
kteří v Černošicích žili třeba před více než sto lety,
a vrátil se s nimi na stejné místo a záběr zopakoval
dnes. Historický obrázek pak orámoval realitou
současného života.
Otevřeno sobota+neděle 14 – 18 hodin, případně po domluvě (tel. 733205444). Vstupné
dobrovolné. Výstava končí 3. října 2021

Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

ČERNOŠICE

Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037

t e l e f o n n í

Kino Řevnice říjen 2021 (www.kinorevnice.cz)
pá 1. / 17:30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech DAB / 20:00 Zátopek
so 2. / 13:30 100% Vlk / 15:30 Prvok, Šampón,
Tečka a Karel / 18:00 Minuta věčnosti / 20:00 Není
čas zemřít
st 6. / 20:00 Nová šichta
pá 8. / 17:30 Zbožňovaný / 20:00 Titan
so 9. / 13:30 Dračí země / 15:30 Myši patří do nebe
17:30 Karel / 20:00 Zelený rytíř
st 13.
20:00 Atlas ptáků
pá 15. / 17:30 Venom 2: Carnage přichází / 20:00
Není čas zemřít
so 16. / 13:30 Vlk a lev: Nečekané přátelství
15:30 Zátopek / 18:00 Jan Werich: Když už člověk
jednou je… / 20:00 Poslední souboj
st 20. / 20:00 Malířka a zloděj
pá 22. / 17:30 Myši patří do nebe / 20:00 Rodinu
si nevybereš
so 23. / 13:30 Rozbitý robot Ron / 15:30 Karel /
18:00 Festival pana Rifkina / 20:00 Duna
st 27. / 20:00 Miloval jsem svou ženu
pá 29. / 17:30 Zátopek / 20:00 Duna
so 30. / 13:30 Pár správných tuleňů / 15:30
Addamsova rodina 2 / 18:00 Kurz manželské
touhy / 20:00 Paralelní matky

Záchranná služba dispečink – 155

D ů l e ž i t á

V neděli 17. října se v řevnickém zámečku koná
několikrát odložený Koncert s mandolínou, na
kterém vystoupí Michal Trnka (mandolína) za
klavírního doprovodu Ester Godovské. Začátek je
v 17 hodin.
Účastníci ať jsou očkovaní, testovaní nebo
mají doklad o prodělání nemoci covid-19.
vs

v Černošicích a pražském klubu Rock Café. Realistickou a hyperrealistickou malbu zastoupí Jindřich
Hájek, Tomáš Kubík a Jan Matěják. Malbu představí Simona Blahutová, Barbora Myslikovjanová,
Irena Procházková, Roman Franta, Vladimír Strejček, Jakub Ječmínek, Filip Čapka, Pavel Šťastný,
ale i ostatní umělci, kteří se řadí více mezi vizuální umělce, ale také představí mimojiné malbu.
Mezi tyto umělce patří Barbora Balek, Wona
Wena, Michal Škapa, Michal Cimala, Marek Gult
a Vavřinec Němec a Jiří Macht2. Grafické techniky zastoupí Petr Faltus a politickou satiru ukáže
Tomáš Břínek – TMBK. Fotografii zastoupí Alžběta
Jungrová a Nadia Rovderová. Čistě pouze sochu
představí Kryštof Hošek. Celý projekt nepropaguje žádnou politickou stranu, ale každý umělec
se tvorbou svobodně vyjádří k celé politické problematice naší vlasti tak, jak jejich touha volá po
vysněné demokracii. Na výstavách budou probíhat diskuzní večery a komentované prohlídky.
Výstava v Černošicích je otevřena vždy v sobotu
a v neděli od 14 do 19 hodin, a to do konce roku.

Linka tísňového volání – 112

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
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