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Pomoc ukrajinským uprchlíků mnoha způsoby
Omezení silniční dopravy do Prahy
Velká výstava Arteradky
Po zimě se vrací farmářské trhy
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Slovo starosty
Bezpečnost dopravy
v Dobřichovicích
Na základě podnětů od občanů jsme v uplynulých týdnech řešili s dopravním inženýrem
několik míst v Dobřichovicích, která by zasloužila
realizovat úpravy vedoucí ke zlepšení bezpečnosti. Jedním z nebezpečných míst je křižovatka
ulice Za Mlýnem s ulicí Za Parkem, kde v ulici
Za Parkem vede podél zdi areálu Anežky České
chodník, ústící přímo do ulice Za Mlýnem. Chodci,
zejména pak děti, tak vejdou z chodníku přímo
do vozovky, přičemž zeď jim brání ve výhledu.
V tomto místě dopravní projektant navrhne
takové řešení, aby se bezpečnost chodců zlepšila.
Další lokalitou, kterou se dopravní inženýr
zabývá, je ulice 5. května, především v úseku od
lávky až po začátek ulice Randovy. Zde by mělo
dojít k dílčím stavebním úpravám i k úpravám
dopravního značení, vedoucím taktéž ke zlepšení
bezpečnosti chodců.
Celá ulice 5. května od křižovatky s ulicí Fügnerovou až po průmyslovou zónu je tzv. obytnou
zónou! Bohužel ne každý řidič má správné povědomí o pravidlech, platících v oblasti, definované
dopravním značením jako obytná zóna, proto
bych rád tato pravidla v krátkosti zrekapituloval.
Obytné zóny jsou značeny dopravní značkou
IZ5A (modrá obdélníková tabule s vyobrazením
chodce, dítěte s míčem, automobilu a domu).
Obytná zóna od sebe neodděluje pěší, cyklistickou ani motorovou dopravu, jedná se tedy

o komunikaci se smíšeným provozem. V obytné
zóně smějí tudíž chodci užívat komunikaci v celé
její šíři, což si ne každý řidič, spěchající ulicí 5.
května např. do JojoGymu, uvědomuje. Velmi
důležitým pravidlem, které bohužel mnoho
řidičů nerespektuje je, že maximální povolená
rychlost v obytné zóně činí pouhých 20 km/h.
Ačkoli řidič v obytné zóně musí dbát zvýšené
opatrnosti vůči chodcům a má povinnost je neohrozit, je potřeba, aby byli všichni zúčastnění
ohleduplní jeden ke druhému. Nicméně i chodci
a děti hrající si v obytné zóně mají své povinnosti.
Musí umožnit vozidlům projet a také si dávat
pozor na vzdálenost od auta. Stejně tak řidič si
musí dát pozor, aby chodce nebo děti neohrozil.
Parkování v obytné zóně je povoleno pouze
na vyznačených parkovištích, přičemž za parkoviště lze považovat i plochy krajnice se zřetelně
odlišeným povrchem. V případě ulice 5. května
lze parkovat na zpevněných plochách vydlážděných šedou žulovou dlažbou – v žádném případě
však ne na trávě či chodníku z bílé vápencové
mozaiky nebo mlatovém povrchu. Zastavení
v obytné zóně například kvůli vyložení nákladu
nebo nastoupení osob je povoleno.
Při výjezdu z obytné zóny řidič musí dát přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám
chodců. Tato přednost nemusí být nijak zdůrazněna, tedy v těchto místech většinou nenaleznete dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ nebo
„Stůj, dej přednost v jízdě“, protože značka „Konec
obytné zóny“ povinnost dát přednost ukládá
sama o sobě.

Jarní kultura
v Dobřichovicích
Navzdory válce na Ukrajině a z ní plynoucí uprchlické krizi a doznívající epidemii covidu začalo
jaro v Dobřichovicích několika pěknými akcemi,
pořádanými městem a místními spolky.
Jako první proběhly v sobotu 26. března na
louce u lávky v Dobřichovicích Slavnosti Morany,
pořádané spolkem Dobnet. Slavnosti jsou organizovány každoročně v některé z obcí našeho
regionu a letos připadlo pořadatelství právě na
Dobřichovice.
V neděli 3. dubna se na zámku konala tradiční
vernisáž Arteradky – výstava výtvarných děl dětí,
vytvořených pod vedením Radky Charapovové.
Součástí vernisáže byla letos dražba vystavovaných obrazů, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny. Více o této výstavě se
dočtete v samostatném článku Andrey Kudrnové.
O týden později v sobotu 9. 4. se konaly na
zámku každoroční Jarní trhy. V rámci trhů jsme si
zahráli v obřadní síni zámku i divadelní představení – Velikonoční hru o nejslavnějším zmrtvýchvstání, kterou skvěle režírovala Lucie Kukulová.
Divadlo si užili jak diváci, tak ochotničtí herci
a v neděli dopoledne jsme si představení zopakovali v Řevnicích a odpoledne pak v Černošicích.
Na závěr bych rád připomněl, že Jarní trhy jsou
již předzvěstí pravidelných farmářských trhů, jejichž
sezóna by měla být zahájena v sobotu 30. dubna.
Petr Hampl

Domácí zpravodajství
Rekonstrukce
Barrandovského silničního
mostu začíná
Rekonstrukce pražského Barrandovského mostu
by měla začít v polovině letošního května,
avizoval náměstek pražského primátora pro
dopravu Adam Scheinherr. Oprava bude trvat
několik let, ale při opravách nebude most nikdy
celý uzavřen a provoz bude omezen vždy jen
v jednom ze čtyř současných jízdních pruhů
v každém směru, tedy zůstane vždy provoz ve
třech pruzích (2+1).
Barrandovský most slouží pražské dopravě již
35 let a opravu nutně potřebuje. Ta bude rozložena do několika let (snad do čtyř). Doplňovat se
budou přepínací lana, pokládat nové izolace nebo
opravovat svodidlové zídky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Vyměněny budou všechny povrchy
vozovek a opraveny budou i části, kde jsou chodníky a opravena budou rovněž svodidla a osvětlení. Opravy budou probíhat ve stavebních
sezonách, takže most nikdy nebude opravován
v průběhu celého roku. I během prací počítá TSK

(Technická správa komunikací) se zachováním
průjezdnosti tří pruhů.
Mezi největší problémy mostu patří dosluhující izolace a zatékání vody do mostu. Je
tedy nanejvýš nutné k rekonstrukci přistoupit. Jako první začne rekonstrukce v polovině
tohoto května bouráním staré a vybudováním

Největší a nejsložitější pražský most bude opravovat firma PORR. Jen letošní etapa bude stát cca 600 mil.
Kč. Foto z internetu

Obrázek na titulní straně: Jedna z mnoha maleb z výstavy Arteradky
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nové najížděcí rampy ze Strakonické ulice, tedy
z našeho směru od Radotína a Zbraslavi. Počítá se
s tím, že první část by měla trvat 110 dnů, tedy
skoro čtyři měsíce (tedy si do poloviny září).
První část (chcete-li nultou část) rekonstrukce
má ale most již za sebou, aniž by ji řidiči vůbec
pocítili. Trvala asi rok a půl. Byly zrekonstruovány
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pilíře, což je základ mostu, včetně prací, které
se odehrávaly pod hladinou Vltavy. Prováděli
je i potápěči, kteří sanovali celou spodní část
mostu.
Zmíněná první část rekonstrukce mostu prakticky znemožní průjezd ze Strakonické silnice ve
směru na Jižní spojku východním směrem. Řidiči
budou muset použít jednu z možných objížděk,
z nichž žádná nebude příjemná. Jedna možnost
je dojet do Zbraslavi, překonat Vltavu po mostě
Závodu míru a pokračovat směrem na Modřany
do centra Prahy. Další možnost je najet na Zbraslavi na Pražský okruh, pak využít starou tzv. benešovskou silnici č. 3 a kolem krčské nemocnice se
dostat do centra, nebo pokračovat po okruhu až
na jeho konec, najet na dálnici D1 a tou se dostat
na jih a střed Prahy. Slyšel jsem i o variantě, že
na Smíchově u Lihovaru bude možné se otočit
do protisměru a tak se dostat na Barrandovský
most a Jižní spojku z druhé strany. Již vidím, jak
řada z vás říká, že jedna varianta je horší než
druhá. Máte pravdu, ale ještě mohu nabídnout
cestu směrem na Mořinu, Kuchař, Ořech s najetím

na západní část Pražského okruhu, což bude
výhodné pro ty, kteří jedou do velkého sídliště
Stodůlky, do Motola, Dejvic apod. Nejjednodušší
cesta do Prahy ale zůstane jet dál po Strakonické
rovně až na Smíchov a zde použít tunely včetně
Blanky nebo jet stále kolem Vltavy do centra. Jak
to bude s hustotou provozu, zatím nikdo neumí
ani odhadnout.
Takže může dojít i na starou hlášku: „Auta
stojí – vlaky a metro jedou“. Doufejme, že Správa
železnic už konečně položí další kolej mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí a vlaky zase začnou
využívat normální jízdní řád a ne pouze jízdní řád
výlukový.
Asi se budeme muset obrnit trpělivostí.
vk

Žluté kytičky
Veřejná sbírka Český den proti rakovině se po
dvou letech vrací do tradičního květnového
termínu – proběhne ve středu 11. května. Při

letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček o prevenci
nádorových onemocnění reprodukčních orgánů,
konkrétně děložního čípku a varlat. Cílem
informační kampaně, která se ke sbírce váže,
je upozornit na možnosti prevence. U rakoviny
děložního čípku se jedná o účinné očkování proti
HPV viru, který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat mohou muži odhalit při
samovyšetřování ještě v raném stadiu a nastoupit tak včasnou léčbu.
Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve
žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky
a letáčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku
činí 20 Kč.
Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají,
mohou si žlutou kytičku koupit od středy až
do neděle u pana J. Kocoura ve stánku Na víru
v letech nebo do soboty u paní Jolany v trafice
vedle dobřichovického nádraží. Otevírací doba:
po až pá 10 – 18 hodin, so 9 – 12 hodin
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy –
snížení úmrtnosti na rakovinu v České republice.

Informace o platbách
místních poplatků za rok 2022

podle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místních poplatcích
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek ze psů

(dříve poplatek za komunální odpad)
Nová sazba poplatku: 800 Kč za osobu či nemovitost za rok.
Poplatníkem je:
1. každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích, včetně cizinců,
2.	
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce,
povinnost platit tento poplatek se vztahuje od 1. 1. 2022 také na všechny vlastníky,
také na PRÁVNICKÉ OSOBY, SVĚŘENSKÉ A JINÉ FONDY.
Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku, změny poplatkové
povinnosti.
Osvobození: lze uplatnit pouze u poplatníků uvedených v bodu 1), tj. u přihlášených
fyzických osob. Nárok na osvobození zaniká, pokud poplatník nesplní povinnost
ohlásit rozhodný údaj pro stanovení osvobození do 15 dnů ode dne vzniku skutečnosti,
události či změny. Osvobození 3. a dalšího dítěte v rodině není automatické, je NUTNÉ
vyplnit formulář (viz webové stránky města).
Ohlašování a žádosti o osvobození zasílejte písemně, lze i elektronicky
na e-mail: homolova@dobrichovice.cz

	platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášena nebo má sídlo v Dobřichovicích,
	poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
! Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15
dnů ode dne vzniku nebo změny poplatkové povinnosti.
Sazby poplatku ze psů byly sjednoceny
pro domy i byty:
150 Kč za jednoho psa,
250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let 100 Kč, druhý a další pes 200 Kč.
Ohlašování a změny zasílejte písemně,
popř. e-mailem na
podatelna@dobrichovice.cz

Platby lze provést hotově, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu Města Dobřichovice: 388029319 / 0800,
VS: 3722 (odpady) nebo 1341 (psi); popř. lze použít přidělený jedinečný 10místný kód.
SS: číslo domu (přihlášené osoby, popř. majitelé domů nebo bytů), NEBO číslo evidenční s předponou 200
(uvedou pouze majitelé chat bez trvale hlášených osob).
Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení všech osob, za které platíte.
Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 6. 2022
MÍSTNÍ POPLATKY JSOU FORMA DANĚ.
Celý text nové Obecně závazné vyhlášky Města Dobřichovice č. 2/2021 o obecních poplatcích naleznete
na webu města: www.dobrichovice.cz.
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Při rozdělování pomoci se charitní dobrovolníci seznámí s potřebami uprchlíků
Finance budou rozděleny podle dlouhodobých
pilířových programů:
nádorová prevence
zlepšování kvality života onkologicky nemocných
podpora onkologického výzkumu, kvalitní
výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť
Další informace na webu http://alen-tym.cz
Blanka Vinařová,
Alen – ženy s rakovinou prsu z. s.

Charitní pomoc (nejen)
uprchlíkům
S tím, jak se Dobřichovice a okolní obce a městečka rozrostla o desítky uprchlíků, se mnohem
lépe umíme vcítit do situace rodin prchajících
před válkou. Je obdivuhodné, kolik se v našem
kraji našlo lidí a organizací ochotných ubytovat
uprchlíky z Ukrajiny. V atmosféře soucitu a tolerance se tu vytvořila také podpůrná síť aktivit
a služeb: podnikatelé, lékaři a jednotlivci hledají,
jak pomoci podle svých možností – od nabídky
různého vybavení do ubytovacích zařízení, přes
finanční podporu až po pomoc vlastními odbornými znalostmi.
Do tkaniva této podpůrné sítě přispívá také
místní dobrovolnická charita se sídlem v Řevnicích svou materiální pomocí i osobní podporou. Díky spolupráci s Potravinovou bankou
Central, je Farní charita Řevnice schopná jednou
i dvakrát týdně přivézt trvanlivé potraviny a jiné
užitečné věci do skladu v dobřichovické Ruské
ulici. Letos tam také byla dovezena nová obuv,
kterou charitě tradičně daruje místní podnikatelka. K individuální pomoci využívá charita
také svůj vlastní sklad, který již několik let
slouží k podpoře místních rodin v nouzi. Vedle
potraviny z evropského projektu pomoci nejchudším a z potravinové banky jsou v tomto
skladu také věci nakoupené zcela konkrétně
podle potřeb jednotlivých osob. Vždyť opustili
svůj domov často jen s kufrem toho nejnutněj-
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šího. Proto pro ně charita nakupuje léky, prádlo,
ovoce i zeleninu, bezlepkové potraviny. Do dětských skupin pořizuje věci pro výtvarné i pracovní činnosti a mnoho dalšího. K tomu slouží
finanční prostředky, získané z darů, za které
charita velmi děkuje. Na podporu uprchlických
rodin je i nadále možné přispět na charitní účet
229694645/0300, variabilní symbol 22. Pokud
potřebujete vystavit potvrzení o daru, prosím
uveďte do bankovního příkazu svou adresu
bydliště a e-mailovou adresu a potvrzení vám
obratem vystavíme.
Ani v této době nezapomíná charita na místní
znevýhodněné rodiny, které se kvůli zdražování
ocitají v nouzi stále častěji. V obcích a městečkách řevnické farnosti působí charitní dobrovolníci. Ti naslouchají příběhům uprchlíků i místních
rodin v nepříznivé životní situaci. Umějí se vcítit
do jejich situace a najdou pro ně tu nejvhodnější
pomoc. Bez společenství obětavých a empatických dobrovolníků by tahle služba znevýhodněným vůbec nebyla možná.
(ev, js)

Většina kreseb byla vystavena formou panelů

Organizátorka a umělecká vedoucí Arteradky
Radka Charapovová

Toto dílo mladý umělec nebo umělkyně nazval
MOZART

Dražba obrazů z výstavy
Arteradky
Na vernisáži Arteradky se vydražily dětské
obrázky za neuvěřitelných 36.700 Kč
První dubnovou neděli se konal na nádvoří
a uvnitř zámku již dvanáctý ročník vernisáže
výtvarné výstavy dětí z kurzu Arteradky pod
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Šťastní vydražitelé se svými úlovky

Ukázka díla, které zaujalo i názvem: ODRAZ NA HLADINĚ
vedením Radky Charapovové. Její každoroční
vernisáže se během let zařadily do pěkných
společenských akcí, které navštěvuje stále více
návštěvníků. Střetává se zde velký okruh umělců
včetně mladých nadějných hudebníků a tanečníků. I letos vystoupila jedna dětská hudební
kapela, a dokonce i tatínkové vytvořili pro tento
den hudební uskupení s názvem Arteradky band.
Na bicí jim hrál třináctiletý bubeník Martin Kudrna
z dětské kapely Dobi Boyz. Kapela pobavila a roztančila publikum. Své umění předvedli dále
stepaři nebo divadelní spolek Maják. Ten odpoledne zahrál známou hru Krásku a zvíře. Co se týče
tématu výtvarné výstavy, tím se stala samozřejmě
Ukrajina a také protiklady. Výstavu děti měly rozdělenou do několika zón, kterou doprovázely
ručně psané příběhy související s výtvarnými
tématy. Důležitou součástí akce se stala veřejná
a tichá aukce, kterou uspořádala paní Líba Stupavská. Cílem bylo vybrat důstojnou částku, která
by pomohla s provozem ubytovaných přátel

z Ukrajiny v Dobřichovicích. Veřejnou aukci řídil
Jiří Geissler. Dražil 6 obrazů včetně obrazu Tygra
od Radky Charapovové. Ostatní dražené obrázky
byly součástí výstavy a zájemci o výtvarné dílko
připisovali částky do tabulek umístěných na
nádvoří zámku. V podvečer se zapsaly poslední
připsané nejvyšší částky a po sečtení jsme mohli
slavnostně vyhlásit celkovou částku, která včetně
veřejné aukce činila 36.700 Kč. Za velkou přípravu
této úspěšné aukce mnohokrát děkujeme paní
Stupavské a stejně tak všem, kteří se aukcí zúčastnili. Tuto částku jsme opravdu nečekali. Jednotliví
dražitelé postupně připisují vydražené částky na
transparentní účet Dobřichovic určený na pomoc
Ukrajincům v Dobřichovicích. Další poděkování patří moderátorovi Petru Královi za velkou
trpělivost a Petru Caldovi za technické zajištění.
Přejeme, ať se výtvarným kurzům v Dobřichovicích nadále daří a budeme se těšit na další setkání
s mladými umělci.
AK
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CELKEM

Jméno autora

Částka Obraz získává

Johanka Dvořáková
Levi Small
Julie Fleischmannová
Maruška Veselá
Kačka Barešová
Levi Small
Amálie Němcová
Jonáš Javůrek
Kuba Průša
Naty Čermáková
Eliška Vágenknechtová
František Matějka
David Dvořák
Anička Aksamítová
Debora Caldová
Kuba Průša
Lea Krejčí
Markéta Machková
Verča Stašíková
Kačka Barešová
Fanda Matějka
Tonda Rezek
Zuzka Stupavská
Jonáš Javůrek
František Stupavský
Jonáš Vaněk
Eliška Vágenknechtová
Carmen Iraheta
Luna Hikl
Anežka Freislebenová
Alenka Dudová
Anežka Dudová
Kristýnka Němcová
Adam Kristensen
Jáchym Stupavský
Eliška Vágenknechtová
Kačka Barešová
František Stupavský
Nella Rindová
Anežka Dudová
Naty Čermáková
David Vyskočil
Vincek Kořínek
František Stupavský
Veronika Vladařová
Anna Klimentová
Naty Čermáková
Jožka Kratochvílová
Markéta Machková
Filip Slavíček
Debora Caldová
Julie Fleischmannová
Jožka Kratochvílová
Lisa Martinásková
David Silvička
Jonáš Javůrek
Kuba Průša
Tonda Rezek
František Stupavský
Jirka Houžvička
Levi Small
Anežka Freislebenová
Radka Charapovová
Radka Charapovová
Jožka Kratochvílová
Matyáš Král
Matyáš Král

400
500
800
700
500
400
700
300
250
300
500
500
400
1 000
969
250
2 000
300
500
500
500
500
350
300
250
1 000
1 000
700
350
555
500
500
526
500
250
1 200
500
250
300
300
300
400
500
350
300
300
300
400
300
300
500
600
300
300
500
300
250
250
250
300
300
1 000
2 100
2 500
250
1 000
500
36 750

Dvořák
Claudia
máma
Baru
táta
máma
táta
Javůrkovi
Převorovská
Kateřina Benešová
Vágenknecht
Matějková
Dvořák
máma
Moussa
nečitelné
rodiče
máma
Verča
Kačka
Matějková
Doležal
Macounová
Javůrkovi
Stupavská
Vaněk
Vágenknecht
rodiče
Radomír
Moussa
Milan Duda
Milan Duda
Bílek
Pytlíková
Stupavská
Faloutová
rodiče
Stupavská
Rindová
Viki Wiej
Čermák
Vyskočilovi
Krejčí
Stupavská
rodiče
Smoljaková
Čermák
táta
máma
máma
babička
rodiče
táta
kamarádka
Silvičkovi
Javůrkovi
Převorovská
Doležal
Macounová
máma
máma
Freislebenovi
Průšová
Pospíšilová
táta
táta
táta

O čem jednala rada města
Na zasedání rady byl pozván Ing. J. Kutil, obchodní
ředitel společnosti Colsys s.r.o. kvůli představení
varovně – informačního systému. Ing. Kutil představil portfolio produktů z této oblasti s důrazem
na skutečnost, že má každá obec možnost vlastní
specifikace instalovaného produktu, ať už co se
týče technologií, způsobu informování obyvatel
nebo např. hlavního zdroje potenciálního nebezpečí a dále zmínil možnosti získání dotace na celý
systém – její výše se bude v operačním období
2022 – 2027 činit pravděpodobně 50% nákladů
na pořízení systému, možnost jejího čerpání však
nastane až někdy kolem konce roku 2023.
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Radní diskutovali o využitelnosti systému
v podmínkách Dobřichovic; na jedné straně
ocenili výhody systému (fungování záložní
baterie v době blackoutu, možnost „přímého
velení“ v opravdu krizových situacích), ale i legislativní povinnosti vedení města informovat, na
straně druhé se pak pozastavili nad vysokou
cenou a případným rozsahem celé instalace.
V závěru diskuze se rada shodla na tom, že
systém lze v omezené míře nainstalovat v okamžiku, kdy začne svému účelu sloužit nová hasičská zbrojnice; systém informování v danou chvíli
zabezpečí rozmístění kvalitních sirén a hlásičů
na hasičárně a u dobřichovického nádraží (příp.
např. u budovy ZŠ); starosta tedy požádá Ing.
Kutila o cenovou nabídku takového řešení.
Starosta předložil radě protokol o provedení
hlavní prohlídky mostu přes Berounku a komentář Ing. T. Vejběry ze společnosti TOP CON SERVIS.
Z protokolu vyplývá, že v nejbližším roce by město
mělo investovat do výměny mostních závěrů i do
rekonstrukce pravého chodníku a sanace úložných prahů. Na základě doporučení zastupitelů
Ing. Kaplana a Ing. Abela bude dle priorit vytvořen soupis činností, které bude třeba realizovat
v tomto roce; společnost TOP CON SERVIS bude
požádána o vyhotovení výkazů výměr na úrovni
zadávací dokumentace a na jejich základě bude
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.
V souvislosti s plánovanými opravami mostu
přes Berounku upozornil radní Knajfl rovněž
na potřebu mostní prohlídky lávky prof. Karla
Lewita; je třeba lávku zkontrolovat komplexně –
od lan až potřebu nových nátěrů.
Rada vydala souhlas s odstraněním stavby
rekreačního objektu na parcele č. 1352.
Rada schválila uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na vedení
elektrického kabelu v délce 2 m za úhradu 2.000 Kč.
Rada schválila příspěvek 5.000 Kč pro o. p. s.
Zdravotní klaun.
Rada schválila finanční příspěvek z. s. Linka
bezpečí ve výši 5.000 Kč na provoz dětské krizové
linky.
Starosta předložil radě novou variantu umístění a architektonického řešení trafostanice pro
areál stavby „Statek Dobřichovice“ v Palackého
ulici. Rada umístění nové trafostanice schválila.
Starosta seznámil radu s návrhem na členy
komise pro konkursní řízení na místo ředitele/
ředitelky Základní školy Dobřichovice. Za město,
jako zřizovatele základní školy, jmenovala rada
do výběrové komise starostu Hampla a místostarostu Růžka.
Rada diskutovala o výsledcích jednání s Ing.
arch. Hniličkou o úpravách návrhu smlouvy
o dílo, který připravila Mgr. Kaiserová dle připomínek, vzešlých z tohoto jednání dne 8. 3. Starosta
navrhl smlouvu podepsat. Rada nemá dalších připomínek k teto smlouvě.
Na podnět místostarosty Pánka projednala
rada situaci stavby bytového domu manželů
Maršálových v ul. Palackého, kde zatím nedošlo
k úpravě chodníku a přilehlých parkovacích stání
dle regulačního plánu centra, tak jako tomu bude
na protější straně ulice u stavby „Statek Dobřichovice“. Dle regulačního plánu už by měla v uličním
prostoru před touto stavbou vzniknout podélná
parkovací stání (včetně výsadby stromu), za nimiž
by měl být chodník. Délka pozemku Maršálových
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je však malá a navázání nové úpravy chodníku
na stávající chodník je tedy komplikované. Rada
diskutovala o tom, jak v podobných případech
postupovat a co požadovat po stavebnících.
Radní se shodli na tom, že je třeba vyžadovat
u všech stavebníků, aby přizpůsobili vzhled uličního prostoru před novými objekty budoucímu
stavu (rovněž s důrazem na jednotnost použitého
materiálu) a regulačnímu plánu, a podmínit tímto
krokem kolaudaci; na základě toho pověřili starostu jednáním s panem Maršálem – starosta jej
požádá o návrh vzhledu uličního prostoru před
objektem, který bude konzultován s arch. Hniličkou a o způsobu převodu pozemku před domem
do vlastnictví města. Na základě výsledků
tohoto jednání pak bude geometrickým zaměřením přesně vytýčen prostor, o který se jedná;
v případě, že by došlo k bezplatnému převedení
dotčeného pozemku do majetku města, bude
zajištěna úprava uličního prostoru z městského
rozpočtu.
Již delší dobu se diskutuje o možnostech
řešení kontejnerového stanoviště v ulici Za
Parkem. Jednou z navrhovaných možností
je vybudování polopodzemních kontejnerů;
to však vzhledem k uložení inženýrských sítí
v tomto místě nebude možné. Navíc se jedná
o pozemek, o jehož vlastnictví neustále probíhá
spor mezi Řádem Křížovníků a Státním pozemkovým úřadem a město n a něm nemůže provádět
žádné stavby. Tajemník zajistí pravidelný úklid
místa; rada dále pověřuje starostu zjištěním možnosti umístit kontejnery až za zeď parku – tedy
prověření Ing. arch. Lisecovou, možnost vývozu
kontejnerů z tohoto místa, kořenový systém, příp.
omezení daná hygienickým pásmem vody apod.
Rada projednala žádost spolku Alen – ženy
s rakovinou prsu, z. s. – o finanční dar, který město
v minulosti poskytovalo. Rada schválila částku
5.000 Kč.
Centrum sociální rehabilitace Náruč požádalo
o poskytnutí pronájmu obecního bytu v Dobřichovicích pro jednu ze svých klientek. Radní se
seznámili s kazuistikou klientky a v případě kladného vyjádření sociální komise souhlasí s poskytnutím pronájmu obecního bytu v Březové ulici
čp. 204.
Rada se zabývala žádostí Ing. A. Pečinkové
v zastoupení investora o souhlas s užíváním
stavby vodovodního řadu a splaškové kanalizace
– Dobřichovice, Dlouhý díl a souhlasí s užíváním
obou staveb.
Rada požádala starostu o co možná nejrychlejší zveřejnění záměru o pronájmu prostor části
zámku po restauraci Zámecký had; znění záměru
ještě bude rozesláno ke schválení členům rady
města. Členové rady dále upozornili, že není
možné využívat zařízení umístěné v restauraci
na akce pořádané městem, dokud je v nich umístěno zařízení, které bude nabídnuto novému
podnájemci k odkupu.
Místostarosta Pánek upozornil na potřebu
celkové údržby ul. 5. května; v první řadě jde
o zeleň – obnovu keřů a záhonů v místech,
kde byly poničeny nebo zcela chybí a o údržbu
stromů. Dále je nutné opravit kanály a ACO
drainy. Zároveň bude starosta informovat Městskou policii Řevnice o potřebě většího dozoru
nad bezohledným chováním některých osob
k městské zeleni (parkování aut v keřích apod.).

Při té příležitosti radní rovněž diskutovali
o potřebě získání firmy, která by měla za úkol
údržbu městských komunikací a mobiliáře
(včetně odstraňování graffiti) – tajemník se starostou osloví možné dodavatele.
Ing. P. Kaplan navrhl opravu oplocení obecního pozemku č. 2411/1 a údržbu tohoto
pozemku v Krajníkově ulici – zajistí zaměstnanci
technických služeb.
Zástupci Dobřichovické divadelní společnosti
požádali o odstranění jilmu na zámku – dle jejich
názoru se jedná o náletový strom a jeho pokácení
by zásadně vylepšilo možnosti umístění pódia
a hlediště na Dobřichovických divadelních slavnostech. Rada města s odstraněním jilmu nesouhlasí.
Ing. Abel upozornil na nebezpečí pádu větví
u topolů na pravém břehu Berounky. Tajemník
předá informaci zástupcům Povodí Vltavy, příp.
bude dále komunikovat s majiteli pozemků, na
kterých se topoly nachází.
Radní dále upozornili na potřebu odstranit
sochu – poškozenou betonovou figuru bílého
střelce na pravém břehu řeky u lávky. Tajemník
pověří technické služby.
Místostarosta Růžek dále poukázal na potřebu
rekultivace a rozšíření pěšiny na severovýchodním konci ul. Ke křížku.
Radní diskutovali i o potřebě vybudování
zpevněného povrchu pěšiny mezi ulicemi Svážná
a K Tenisu – starosta zadá vypracování projektu.
Podle zápisu z jednání vk

Pomoc ukrajinským
uprchlíkům
V pátek 11. 3. večer proběhla koordinační schůzka
se starosty okolních obcí a organizacemi, poskytujícími pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Výsledky
schůzky projednala i rada města.
Jedním z témat byl stav transparentního účtu
města, kam lidé posílali a stále posílají finanční
příspěvky a diskuze o záměrech, jak využít těchto
peněz. Panuje shoda tom, že vyjma provozních
záležitostí bude tak jako doposud o všech vyšších
investicích rozhodovat rada města. Starosta
dále informoval o zahájení výuky pro ukrajinské
děti a o přijímání ukrajinských dětí do školky.
V současnosti probíhá výuka pro cca 40 dětí rozdělených do dvou věkových skupin; obě skupiny
jsou vyučovány v mateřském jazyce v prostorách
ZUŠ a Sokola, možnost umístění další skupiny se
aktuálně řeší. V budově ZŠ není k dispozici stálá
učebna, v úvahu tedy připadá např. budova školních dílen. Dále byla diskutována pravidla pro
rozjezd výuky a přijímání ukrajinských dětí do
školky.
Starosta dále informoval, že z jeho jednání se
zástupci Sokola Dobřichovice i s velitelem SDH
Dobřichovice vyplynula např. minimální mzda,
kterou by měli uprchlíci, kterým se podaří najít
brigádu/práci pro město, dostávat.
Rada schválila, že finance na účtu budou využívány pro nákup potravin a zajištění přípravy
jídel pro uprchlíky, pro mzdy pro osoby, zabezpečující základní potřeby uprchlíků v Dobřichovicích, pro pedagogy, pro pracovníky spravující
sklad humanitární pomoci ve školních dílnách
apod.
podle jednání rady vk
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Kontakty občanů
Dobřichovic a Villieu Loyes
Mollon budou pokračovat
Po skoro třech letech se snad letos obnoví přátelské kontakty mezi dvěma spřátelenými městy
Dobřichovicemi a francouzským Villieu Loyes
Mollon, které začaly v roce 1997. Protože je letos
sudý rok, měli by přijet naši francouzští přátelé
k nám do Dobřichovic. Příslušný výbor našeho
města se již schází a připravuje program pro naše
hosty.
Jejich návštěva by se měla uskutečnit
o posledním víkendu v květnu, konkrétně by
přijeli ve středu 25. května večer a odjet by měli
v neděli 29. května ráno. Přijedou tedy autobusem, což je jejich obvyklý způsob cestování.
Chceme tímto informovat všechny naše spoluobčany, kteří v minulosti ubytovali francouzské
přátele u sebe doma, nebo i další, kteří by chtěli
navázat další česko-francouzské přátelství, aby se
ozvali některému členu výboru, nebo přímo paní
předsedkyni paní Evě Škvorové na mail skvorova@zsdobrichovice.cz.
Těsně před uzávěrkou jsme se dozvěděli, že
naši francouzští přátelé s cestou k nám bohužel
stále váhají (cena pohonných hmot, nejistota
s válkou na Ukrajině atd.). Na stránkách města
(www.dobrichovice.cz) vás budeme informovat,
jak to nakonec dopadne. Sledujte tedy www.dobrichovice.cz/aktuality.
vk

Pašijová hra
v Dobřichovicích, Řevnicích
i v Černošicích
Dobřichovická divadelní společnost spolu
s Kukadýlkem připravila v týdnu před Velikonocemi tři představení pašijové hry O nejslav-

Soubor po premiéře pašijové hry. Foto Jana Bergerová
nějším zmrtvýchvstání. Když jsme ji před pár
týdny začali zkoušet, vše se tvářilo, že to bude
jen taková miniaturka pro pár lidí. Na společné
fotce jsem ale napočítala 27 hlav a pochopila, že
„už v tom zase jedeme“, a že se opět podařila
docela velká věc! Počasí nám výrazně nepřálo
– resp. Svatý Petr si z nás dělal vyloženě legraci
– takže jsme scénu museli při představení
v Dobřichovicích zmáčknout do obřadní síně
zámku. Přestože představení bylo plné malých
zmatků i přeřeků (o kterých samozřejmě laskavý
divák nemá ani potuchy), mám dojem, že se
nám podařilo potěšit nejen sebe, ale i velectěné
publikum.
Ohlasy byly dokonce tak dobré, že zvažujeme přidat ještě reprízu – už opravdu na plácku
před kaplí. Dáme vědět včas. My, amatéři neboli
milovníci, jsme šťastní, že se můžeme zase družit

a dělat, co nás těší a baví. A doufat, že nám to
covid ani Putin nezhatí. Dobřichovická divadelní
společnost vkročila s úsměvem a písní na rtech
do nové sezóny s novým principálem a novou
energií. Pevně doufáme, že se podaří úspěšně
zrealizovat letní kulturní slavnosti, už teď
můžeme prozradit, že program je pestrý a nabitý!
Divadelně, filmově i hudebně. Začneme 24.
června oprášenou pohádkou Byl jednou jeden
král. Kukadýlko pak připravuje na začátek června
Karafiátovy Broučky, hudbu pro orchestr ZUŠ pod
vedením Dušana Navaříka (který ve Velikonoční
hře exceloval i v roli Mastičkáře!) opět aranžuje
náš dvorní skladatel Zdeněk Dočekal. Tanečky
s dětmi nacvičuje Hanka Tuháčková. Máme
radost z propojování a moc se těšíme na diváky
malé i velké!
Lucie Kukulová – neboli Kuku

Zajímavosti
Česká vlajka v Manhattanu
v USA
V našem partnerském městě Manhattan
v Kansasu v USA se konala slavnost, kterou
organizoval studentský senát místní university (Kansas State University) zejména protože
si několik studentů všimlo české vlajky, která
již více než 10 let vlaje v místním parku, v jeho
části, které se nazývá „Flag Plaza“ (volný překlad
„Vlajkové místo“). Studenti se začali zajímat proč
tam je vedle vlajky americké a vlajky státu Kansas
i vlajka česká. Seznámili se s historií partnerských
vztahů mezi městy Manhattan a Dobřichovice
a výsledkem bylo, že na slavnostním zasedání
studentského senátu byla přítomna i vlajka České
republiky.
Kromě partnerských vztahů mezi oběma
městy existují i vztahy mezi vysokými školami
obou států. V Manhattanu existuje nadace
českého rodáka prof. Josefa Bartoně Dobe-

nína, který do USA emigroval brzy po komunistickém převratu v únoru 1948, vystudoval na
kansaské universitě a pak tam dlouhá léta učil.
Po roce 1989 založil z vlastních peněz nadaci,
která významným dílem přispívá k nákladům na
studium českých studentů na místní universitě.
I když prof. Bartoň před několika roky
zemřel, jeho odkaz a nadace stále žije a pomáhá
výměnám mezi českými a americkými studenty.
vk

Na máje dorazí Slováci,
Moraváci i Poláci
Sedm obcí a měst bude letos hostit XXII. poberounský folklorní festival Staročeské máje.
Jedna z největších akcí svého druhu (nejen)
ve středních Čechách se v kraji kolem dolního
toku Berounky a na severních svazích Brd
bude konat po dvouleté »covidí« přestávce.
Zbývá doladit poslední detaily, jinak už je

Česká vlajka spolu s americkou a kansaskou
byly přítomny na zasedání Studentského senátu
kansaské university
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program poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje hotový. Kdo má rád folklor,
ten si od něj v květnu neodpočine. Na sedmi
místech poberounského a podbrdského kraje
se představí špičkové soubory, prověřené národopisné družiny tanečníků i muzikantů, cimbálovky i dudáci. Z polského Brzegu přijede soubor
Lesne Echo, na který se mohou těšit diváci
v Berouně, do Mokropes z Klatov dorazí další
z festivalových nováčků, soubor Šumavánek.
Po několika letech se naopak na poberounský
festival vrátí temperamentní slovenští Šarvanci,
užije si jich publikum v Hlásné Třebani, hned
dvakrát se představí populární Rosénka prezentující folklor moravského Slovácka, stejně
jako skvělá cimbálová muzika Michala Horsáka.
Přijedou Hanáci, Mateník, Modřenec, Kamýček,
Makovičky, Praštěnka, Vonička, TS Bety, »domácí
barvy« budou hájit Notičky, Klíček, Pramínek,
Proměny, Třebasbor, Třehusk, soubory ZUŠ
Beroun i ZUŠ Řevnice. Pravověrné dechovkáře
určitě potěší Strašická pohodovka, Skalanka ze
Švihova či berounská Oddechovka. Vystoupí
dětí z mateřských i základních škol, na programu
jsou průvody krojovaných účastníků, pobožnosti, jarmarky, ceremoniály žádání o právo,
česká i moravská beseda, kácení májek, posezení
s muzikou.
Kdy a kde se koná festival Staročeské máje
7. května – Beroun, náměstí J. Barranda
14. května – Hlásná Třebaň, náves

15. května – Černošice-Mokropsy, Masopustní
náměstí
21. května – Zadní Třebaň, náves
21. května – Všeradice, prostranství před hospodou
21. května – Vižina, sportovní areál
28. května – Mořinka, náves
28. května – Lety náves
Nad festivalem, který se koná s finančním přispěním Středočeského kraje, převzal záštitu místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer.
Mif

Milli Janatková vydává
album Klid, prosím!
Klid, prosím! je projekt, na kterém Milli Neubert
Janatková pracuje od roku 2014. Album je
jedinečné tím, že si jej autorka nahrála sama
podobně jako alba Proměna a Hluboko, včetně
autorské hudby, textů a grafiky. Představuje
se tak opět jako osobitá zpěvačka, kytaristka
a bubenice využívající celou škálu akustických
nástrojů. Křest alba proběhne 20. května 2022
od 19:30 ve Vršovickém divadle MANA v Praze,
ale již od 22. dubna jej můžete zakoupit v distribuci vydavatelství Supraphon. Součástí projektu
je společný zdravotní výlet do přírody s dvanácti
zastaveními. Vedle toho vychází videoklip a interaktivní Protiúzkostný deník.

„Milli Janatková je ojedinělý zjev naší písničkářské scény. Spojuje v sobě neběžné množství talentů
a dovedností. Výtvarné, performerské, muzikantské
i autorské vlohy tvoří základ její tvořivé osobnosti.“
Uplynulých dvacet let věnovala učitelství, včetně
speciální pedagogiky – etopedie, rozvíjející děti
i dospělé s nejrůznějšími potížemi. „Tato všestrannost se promítá do povahy jejích počinů. Je v nich
vždy něco více, než „jenom“ hudba. Její tvorba je
vyjádřením úcty k životu, reflexe i sebevzdělávání,“
píše hudebník a publicista Jiří Plocek v textu
k CD.
Album vyjadřuje cestu ke zdraví a odpovědnosti. Otevírá téma působení stresu na lidský
organismus a možnosti řešení obtíží. Vznikají
tak písně a grafika věnované částem těla i psychiky (Zádová, Protiúzkostná, Dechová, Srdeční
aj.) Autorka dokazuje, že je smysluplné jít cestou
poznání rodových a kulturních kořenů, navázáním na zdravé hodnoty a obnovením sebeúcty.
V mezičase proto vznikají projekty Mým kořenům
(2017) a Hluboko (2020). Milli poukazuje na
potřebu převzít zodpovědnost nejen za stav
vlastního těla a psychiky, ale i za ochranu života,
zdraví a životního prostředí v kontextu celého
světa. Ruku v ruce s měnícími se podmínkami je
potřeba podporovat nejen vzájemnou pomoc,
ale také práci s frustrací a emocemi, abychom
našli vnitřní klid, který potřebujeme pro zachování stability a naděje.
MN

Sport
Volejbal v polovině dubna
Mistrovské soutěže hrané v halách a v tělocvičnách brzy skončí nebo už dokonce skončily a ke
slovu přijdou soutěže hrané na antuce. Uvedeme
poslední výsledky našich družstev a termíny
zápasů, které jim ještě zbývá sehrát.
Muži A, 1. liga
Naši spolu s Benátkami, Bučovicemi
a Hradcem Králové postoupili do semifinále
play-off. Prohra s Bučovicemi (1:3 na zápasy)
však měla za následek, že nepostoupili do
finále, a jen díky vítězství nad Hradcem Králové
obsadili v konečné tabulce třetí místo. Na prvním
místě se umístily Benátky, které ve finále porazily Bučovice 3:2 na zápasy. Naši měli určitě na
to, aby první ligu vyhráli, ale štěstěna nestála na
jejich straně.
Ženy A, 1. liga
Koncem března porazily doma naše ženy
Královo Pole dvakrát 3:0 a začátkem dubna
vyhrály ve Střešovicích také dvakrát 3:0. Do konce
soutěže jim zbývá sehrát už jen dvě utkání, a to
s Hradcem Králové ve dnech 22. a 23. dubna. Před
úplným závěrem je na prvních čtyřech místech
toto pořadí:
1. Dobřichovice 68 b.
2. Jablonec 67 b.
3. Hradec Králové 48b.
4. Plzeň 41 b.
Všichni doufáme, že ženské Áčko své prvenství udrží!

Muži B, krajský přebor 1. třídy
V posledních utkáních své soutěže hrálo
naše mužské Béčko doma s Vlašimí (2:3 a 3:1)
a v Mělníku, kde 1:3 prohrálo a 3:2 vyhrálo.
V konečné tabulce se s patnácti výhrami a sedmnácti porážkami umístilo na 6. místě, o tři body za
pátým Mělníkem.
Ženy B, krajský přebor 2. třídy
Po zimní přestávce začínají 23. dubna
v Králově Dvoře a potom hrají: 30. 4. doma
s Mníškem, 7. 5. v Berouně a 14. 5. doma s Odolenou Vodou. V tabulce své skupiny jsou na prvním
místě s dvaceti body před Odolenou Vodou
s devatenácti a Mníškem s patnácti body.
HgS

Atleti ASK Dipoli Černošice
a Dobřichovice se vrhají do
hlavní sezóny
Jaro je konečně tu a atleti ASK Dipoli mají plno
energie a chuti do závodění, ale i do přestavby
černošického a dobřichovického atletického
zázemí. Tréninky všech kategorií probíhají
venku za každého počasí, a atleti jsou již plni
očekávání, jaké úspěchy jim přinese hlavní
závodní sezóna. Ambice jsou poměrně velké…
Pro lepší výkony a profesionálně vedené tréninky
je skvělé mít kvalitní atletické sportoviště a zázemí.
Město Černošice umožnilo a z většinové části
také zainvestovalo nové atletické sektory ve sportovním areálu. Postupně se tedy podoba černo-

šického sportovního areálu začíná proměňovat.
V současné chvíli je dokončována úprava
sektoru pro vrh koulí – rozbahněná dopadová plocha byla vyměněna za šotolinu,
a místo jednoho vrhačského kruhu byly pořízeny hned tři, aby atleti při tréninku nemuseli
čekat ve frontě, kdy na ně konečně přijde řada.
Zároveň se dokončuje také výstavba sektoru
na skok o tyči, který bude pro všechny místní
atlety obrovským přínosem, protože v Černošicích trénuje hodně vícebojařů a tyčkařů.
„Občas se trenéři a učitelé diví proč děti nebaví
gymnastika a atletika. Je to poměrně jednoduché.
Když dítě čeká ve frontě na jednu hrazdu nebo
vrhačský kruh deset minut, tak pro ně trénink nebo
hodina tělesné výchovy nebude záživná. Zároveň
je to i mrhání časem trenérů a dětí, protože jedním
z cílů tréninku a tělocviku u dětí je strávit větší část
hodiny pohybem než čekáním a pouhým stáním.
Druhá věc je samozřejmě role trenéra, která je velmi
důležitá. Pokud je trenér schopný předat pozitivní
emoce a nadšení do pohybu, tak se i jednou hrazdou
dá udělat velká paráda“, říká Tomáš Vodička.
Skvělou zprávou je, že také sportoviště v Dobřichovicích čekají změny – zde již začala výstavba
vrhačských sektorů na hod diskem, kladivem,
oštěpem a vrh koulí. Jsme velmi vděčni, že na
výstavbu přispívají i lidé, jejichž děti jsou našimi
členy. Děkujeme všem, kteří podporují tyto
naše snahy o zlepšení tréninkových možností.
Čekají nás také závody! Závod o nejrychlejšího
sportovce Poberouní uspořádáme 17. května na
sportovišti v Černošicích. Přijďte si poměřit své

9

4/2022

Účast na MS hrářů do 14 let ve Francii
síly v běhu na 60 metrů, bude se závodit o ceny
v hodnotě 10.000 Kč. Zúčastnit se mohou všichni,
kdo rádi běhají, ve věku od 7 do 99 let. Více informací a přihlášku najdete na stránkách www.
askdipoli.cz.
Naši atleti mají za sebou jarní soustředění,
a již se přihlašují na letní soustředění, která
opět proběhnou v naší tolik oblíbené Sušici,
kde se v horkých letních dnech skvěle ochlazujeme v úžasné Otavě. Už se moc těšíme na
tyto prázdninové dny plné sportu, her, a dobré
zábavy.
Avšak než si užijeme letní soustředění, čeká
nás ještě mnoho „potu a krve“ – hlavní závodní
sezóna. A ta bude letos obzvláště nabitá. Všechny
závody, které naše atlety čekají, najdete na našich
stránkách. Přijďte nás podpořit – fandit, je to pro
všechny závodníky velmi motivující!
HŠ

F. H. Tenis klub
Dobřichovice jaro 2022
Vážení sportovní přátelé, rád bych vám poskytl
nezbytné informace o organizaci a průběhu tenisové školičky Jaro 2022. Tenis v našem klubu má
více jak 20 letou tradici a za tu dobu vychoval jak
mnoho vynikajících tenistů, tak i mnoho nadšených amatérských tenistů, pro které se tenis stal
celoživotní vášní.
Máme ve svých řadách mistry ČR, účastníky mezinárodních turnajů (ME, MS, ATP, WTA),
ale i studenty univerzit v USA, kteří díky tenisu
dosáhli na sportovní stipendium. Na fotografii je J.
Šmejcký a Filip Háva na MS hráčů do 14 let letos
v únoru v Tarbes ve Francii. Vášeň pro sport a v
našem případě pro tenis je naší absolutní prioritou.
Vhodná doba pro seznámení s tenisem je
věk od 4 let. Tréninky na dvorci budou pravidelně vždy 2 x týdně od pondělí do pátku, dle
časových dispozic. Začínat se bude v období
od 15. 4. do 30. 6. 2022 a následně pak tréninky
navazují na podzimní část. Nezbytnou součástí
tenisové školičky bude rovněž kondiční příprava,
která děti rozvíjí po koordinační a motorické
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stránce. Tréninky jsou pravidelné za každého
počasí. V případě špatného počasí budeme trénovat v naší tenisové hale. Podrobnější informace
získáte na internetové adrese našeho klubu, která
je www.f.h.tkdobrichovice.cz
Přihlásit se můžete také na telefonu +420 731
690 690 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese
f.h.tkdobrichovice@gmail.com.
Tenisová školička bude pokračovat i na
podzim 2022 a poté se bude trénovat i v tenisové
hale.
FH

Judo Dobřichovice –
začínáme
Klub Juda Dobřichovice zahájí svou činnost
v úterý 3. května 2022 od 14 – 16 hodin (první
trénink bude 2 hodiny a budou všechny věkové
kategorie dohromady). Předvedeme ilustrační
trénink s judisty, kteří již trénují a zapojíme
všechny děti.
Tréninky budou probíhat 2x týdně vždy
v úterý a ve čtvrtek a to 60 minut. Tréninkové časy
jsou od 13 do 17 h v aule budovy školy 1.stupně.
Skupiny budou rozděleny podle došlých přihlá-

Tomáš Knápek bude trenér juda v Dobřichovicích
šek. Nabízíme možnost vyzvedávání dětí přímo
z družiny.
Práce s mládeží je prioritou číslo jedna a je
tomu uzpůsoben chod klubu. Činnost je rozdělena do dvou částí a to podle sezóny – na zimní
a letní. Zpočátku se zaměříme na nábor našich
nejmenších tzn. kategorie předškoláků (ročníky
2015 – 2016), 1. a 2. třída (ročníky 2013 – 2014)
a 3. a 4. třída (2011 – 2012). Postupně budeme
rozšiřovat věkové kategorie tak, abychom vybudovali kompletní týmy ve všech věkových kategoriích. Cílem je všeobecný tělesný rozvoj dětí
a zároveň možnost si kvalitně zasportovat i na
závodní úrovni. Budeme pořádat soutěže týmů
a rovněž budeme jezdit po turnajích v ČR.

Každý, kdo bude mít zájem o bližší informace
nebo se bude chtít přihlásit do klubu a začít s tréninkem, může tak udělat na emailu: judodobrichovice@email.cz.
Detailní informace o klubu, přípravě
a možnosti přihlášení naleznete na www.
judodobrichovice.cz nebo na Instagramu JUDO_
DOBRICHOVICE. Těšíme se na vás!
Klub juda Dobřichovice navazuje na úspěšnou
činnost juda Beroun, odkud přišel trenérský tým.
Trenérský tým bude pracovat v tomto složení:
Tomáš Knápek nar. 2. 9. 1991 – hlavní trenér
11x titul mistr ČR
3x účast na ME (9. místo)
2x účast na MS (11. místo)
člen reprezentace ČR v judu (15 let)
3. místo World Cup Orenburg 2015
5. místo World Cup Buenos Aires 2016
7. místo World Cup Oberwart 2016
Radek Slavíček nar. 10. 10. 1979 – trenér
trenér Judo Beroun (15 let)
trenér klubu BJJ Copacabana
černý pás v Judu
fialový pás v BJJ
člen prvoligového týmu Sparta Praha
Tomáš Knápek

Kultura u nás i v okolí
něné sbírky jde ve prospěch dobřichovického
ukrajinského transparentního účtu.
Jiří Beneš

Večer pro Ukrajinu
v Dobřichovicích
V pátek 8. dubna uvedl místní komorní soubor
Ludus musicus v residenci Řádu křižovníků „Večer
pro Ukrajinu“. Program komponovaného večera
byl postaven na střídavých hudebních výstupech
souboru prokládaných vzpomínkami vzácného
hosta večera, paní Rut Nývltové, rodačky z Michalovky na Volyni. V hudební části večera zazněly
zhudebněné verše básníka Pavla Friedmanna,
jedné z nespočetných obětí holokaustu, a cyklus
„Barvy“ básnířky Jany Štroblové.
Nesmírně zajímavé a poutavé pamětnické
vyprávění paní Rut Nývltové, opřené o autentické rodinné deníkové záznamy, pokrylo historii
našich krajanů, tzv. volyňských Čechů, od jejich
příchodu do tehdy Ruskem ovládané části Polska
po jejich repatriaci, jež proběhla po 2. světové
válce. Výmluvné je samo členění vzpomínek,
které autorka zvolila:
1. Příchod na Volyň.
2.	
Rozkvět hospodářského a společenského
života, včetně života církevního mezi dvěma
světovými válkami.
3. Těžká doba válečná.
4. Návrat do vlasti.
Při líčení válečných útrap, jimž byli naši krajané
vystaveni, se člověku neodbytně vnucovalo srovnání s dnešní válečnou agresí na Ukrajině. Možnost
jejich poválečné repatriace do Čech se mi jeví jako
malý zázrak, srovnatelný snad s odchodem sovětských vojáků z našeho území v roce 1991. Dlužno
dodat, že i v tomto případě zázrak nenastal zcela
samovolně, neboť byl podepřen jednak masovou
účastí volyňských Čechů ve Svobodově armádě,

Vzpomínkový koncert na
Jaroslava Šarouna

Paní Nývltová vyprávěla o osudech volyňských
Čechů na Ukrajině
jednak (podle svědectví paní Nývltové) vytrvalým
tlakem presidenta E. Beneše na Stalina. Své vyprávění zakončila paní Nývltová citátem z deníku
svého bratra Jiřího Tomeše, pozdějšího evangelického faráře, jenž se rovněž aktivně zúčastnil vojenského tažení přes Duklu až do Ostravy a po návratu
do staré vlasti kráčel ve šlépějích svého otce jako
evangelický farář: „Sám prožívám hlubokou vděčnost za to, že náš rod se po tolika letech mohl vrátit
do země svých předků. Děkuji Bohu, že jsme si všichni
zachovali mateřský jazyk a že zde smíme patřit do
společenství Božího lidu.“
Po ukončení programu následovala spontánní, nejméně hodinová beseda, při níž účastníci
večera neúnavnou vypravěčku ještě dále zpovídali. Pro úplnost dodejme, že výtěžek z uskuteč-

Členové rodiny, přátelé a známí tohoto vpravdě
dobřichovického muzikanta a patriota se sešli
26. března v zámku a jak jinak než při hudbě
zavzpomínali ta tuto výjimečnou osobnost.
Během koncertu zavzpomínala sestra Alena
na společně strávené dětství s bratrem a dalšími
sourozenci v Dobrušce, kde se všichni narodili.
Z Dobrušky také pocházel hudební skladatel,
klavírista a dirigent Radim Drejsl, který byl v 60.
letech uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (AUS VN), který
sídlil v Boru u Tachova a jehož členem byl v rámci
povinné vojenské služby i Jaroslav Šaroun. Manželka Bohunka Šarounová vzpomněla na období
ruské okupace v srpnu 1968, které Jaroslav trávil na
vojně v AUSu a vzpomněla si i na manželovu strastiplnou cestu domů právě v den, kdy ruská armáda
obsadila tehdejší Československo. Jaroslav Šaroun
měl tehdy sebou i fotoaparát, kterým pak v Praze
zachytil momenty z okupace v srpnu 1968. Nikdo
naštěstí tyto fotografie neobjevil a tak je mnohem
později Česká televize mohla použít v dokumentech připomínajících tuto hroznou dobu.
Jaroslav Šaroun složil během svého života
mnoho hudebních děl a naše město se může
pochlubit slavnostní fanfárou, kterou složil
Jaroslav Šaroun přímo pro Dobřichovice. Většinou zahajuje slavnostní akce pořádané
městem i městskými spolky. Jsme rádi, že rodina
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Šarounova se nadále stará o jeho hudební odkaz
a pravidelně v Dobřichovicích pořádá koncerty
vážné hudby včetně autorských skladeb Jaroslava Šarouna. Tuto tradici ale založil před několika roky sám Jaroslav Šaroun, který do našeho
města přivedl mnoho vynikajících pěvců, instrumentalistů a měli jsme díky němu možnost je
u nás popslouchat a obdivovat.
Na vzpomínkovém koncertu vystoupil Jaroslav Mrázek, který spolupracoval s Jaroslavem
Šarounem již od společných studií na konzervatoři. Později spolu pracovali nejen na AMU, ale
i a na společných koncertech s Kristýnou Kluge
Mrázkovou z Magdeburgu, manželkou Jaroslava
Mrázka. Dalším vystupujícím na vzpomínkovém
koncertu byl mladý klavírista Filip Martinka,
o kterém jistě ještě hodně uslyšíme a který zahrál
Sonátu pro klavír Jaroslava Šarouna. Manželé
Mrázkovi zazpívali i Šarounovy úpravy moravských písní a další pěvecký repertoár.
Bylo to krásné odpoledne se vzpomínkou na
dobrého člověka, který se stal obětí Covidu před
více než rokem.
Ak+vk

Na čtení z kronik naváže
Alena Šarounová
přednáškou „Bylo – nebylo“
O raně středověké kultuře našich předků
bude přednášet 7. května matematička Alena
Šarounová ve Fürstově sále. Dozvíme se o historických kronikách a povídat si budeme o legendách a faktech v historii.
Ak

Připravujeme koncert na
počest Petra Skoumala
Petr Skoumal (7. března 1939 – 28. září 2014),
byl známý především jako skladatel a autor
písniček pro děti, večerníčků (Včelí medvídci,
Bob a Bobek, Maxipes Fík a mnoho dalších). Dále
složil nespočet scénické a filmové hudby. Vystupoval také s Michalem Prokopem, pro kterého
složil několik známých skladeb (Kolej Yesteraday, Odjezd a další). Violoncellista Jaroslav Olin
Nejezchleba a Norbi Kovács spolu s řadou hudebníků z ETC se rozhodli připomínat Skoumalovy
písničky na koncertech, a tak vznikl zájezdový
pořad Pocta Petru Skoumalovi. Skupina hraje
pod názvem Malý bobr a diváci přijímají tento
projekt s velkým ohlasem. My budeme mít tu čest
je přivítat v Dobřichovicích na zámku 11. května.
Vstupenky jsou již v předprodeji v Infocentru
a v knihovně. Koncert je vhodný i pro děti. Za spolupráci a pomoc s přípravou děkuji Petru Caldovi.
Ak

Irena Budweiserová opět
vystoupí v Dobřichovicích
Irena Budweiserová byla 30 let členkou skupiny
Spirituál Kvintet. Účinkovala v muzikálech
(Babylon, Sny svatojánských nocí, Svět plných
andělů a Romeo a Julie). V Národním divadle
zpívala v Oratoriu Bastard. Podílela se na celé
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řadě nahrávek se souborem Spirituál kvintet,
Janem Spáleným, Rangers nebo s Big bandem
Josefa Vejvody. Vydala zatím 10 sólových CD,
některé z nich byly nominovány na ceny Jazzový
Kája a Anděl. V Dobřichovicích na zámku vystoupí
společně s Jakubem Rackem, který hraje na elektrickou kytaru a s japonským violoncellistou
Keishiro Mikawou. Předprodej vstupenek bude
opět v Infocentru a v knihovně.
Ak

Velikonoční jarmark a malý
farmářský trh
Po delší odmlce mohlo Město Dobřichovice
opět na zámku uspořádat velikonoční jarmark
s malým farmářským trhem. I přes chladnější
počasí byla účast ohromná. Návštěvníci nakupovali jarní květiny, velikonoční dekorace. Z občerstvení jsme mohli ochutnat například lokše
(bramborové placky, které se tradičně připravovaly především na Slovensku a na jižní Moravě).
Děti si užily malování, pečení, zkusili si kovářské
řemeslo a mnoho dalšího. Uvnitř zámku zavanula
příjemná vůně z pečení jidášků, které si pekly
děti s asistencí Dany Gavriněvové. Za přípravu
těsta děkujeme Helence Pavilkové. Pro nejmladší
diváky zahrálo divadlo Tondy Novotného a po
něm se odehrála Velikonoční hra o nejslavnějším
zmrtvýchvstání. Divadelní hru režírovala Lucie
Kukulová, hudebníky dirigoval Dušan Navařík.
Ak

Irena Budweiserová opět vystoupí v Dobřichovicích

Kulturní přehled
na květen 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně
10-11:30 a 13-16 h
5. – 14. května 2022
Výstava výtvarných prací dětí
ze Základní umělecké školy
Dobřichovice
17. – 22. května 2022
Výstava výtvarných prací dětí
z černošické výtvarné dílny paní Fojtů

Další kulturní akce
Sobota 7. května od 18 h
v sále MUDr. Fürsta
Beseda Bylo nebylo
s Alenou Šarounovou
Pohledy na raně středověkou kulturu
našich předků. Vstupné dobrovolné,
pořádá KC Dobřichovice

Zajímavé dámské trio zahraje v řevnickém Zámečku
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Středa 11. května v 19 h
na nádvoří zámku
Koncert
Pocta Petru Skoumalovi
Zahraje kapela Malý Bobr s Olinem
Nejezchlebou s hudebníky ze skupiny
Etc..a bratrů Ebenů. Předprodej v Infocentru a v knihovně.
Pořádá KC Dobřichovice.

Sobota 14. května od zámku
8. ročník dobřichovického
půlmaratonu
Start v dobřichovickém zámku: dětský
běh 10:00 hod., půlmaraton v 10:45
Další informace na www.dobrichovickypulmaraton.cz

Pátek 20. května
v 19:30 na zámku
Koncert Ireny Budweiserové
Předprodej v Infocentru a v knihovně.
Pořádá KC Dobřichovice

Sobota 21. května 10 – 17 h
Veteráni pod zámkem

V sobotu 14. 5. od 20.00 v černošickém Club Kině vystoupí Hudba Praha band

Pořádá Veteran Car Club a Město
Dobřichovice

Neděle 29. května v 15 h
na zámku
Divadlo 100 opic
Představení Pes a drak

Připravujeme:
15. června koncert Blues trio
– Jesse Ballard, Jan Hrubý,
Joe Kučera na zámku za KC
Dobřichovice a Dobřichovické
kulturní léto v dramaturgii
místních divadelní společnosti
DDS.

LETY
Neděle 1. května od 13 hodin na letovské návsi
Pohádkový les se vrací
Tradiční Pohádkový les se letos ponese v duchu
Pohádkového putování z království Karlického
do království Letovského. Na děti čekají zapeklité úkoly pohádkových bytostí, aby v cíli na
návsi v Letech získaly památeční medaile a užily
si spolu s rodiči jarmark plný občerstvení, tvořivých dílen s bohatým doprovodným programem. První květnovou neděli oživí letovskou
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The Infamous HER – 5 května v černošickém Club Kině
náves hudebně taneční vystoupení Hejblíkovic,
kouzelník Jakub Koutský i kapely Dobi Boyz a 4
Kafky. Startujeme mezi 13 – 15 hod. Parkovat se
bude v Letech pod letovským mostem, odkud
všechny účastníky pohodlně dopraví kyvadlová
doprava na start Pohádkového lesa v obci Karlík.
Více informací naleznete na stránkách pořadatele
RC Leťánek, www.letanek.cz. Děkujeme obci Lety
i obci Karlík za podporu.
mh

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725-852815, kultura@revnice.cz
V sále řevnického Zámečku se můžete 1.
května od 18 hodin těšit na Májový koncert.
Vystoupí trio Musica Dolce Vita v tomto složení:
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Zbyňka
Šolcová – harfa a Žofie Vokálková – flétna.

4/2022

Koncert bude ryze jarní a povzbuzující! Vstupné
200/100 Kč.
V neděli 15. května se od 16 hodin koná
v řevnickém Lesním divadle pohádka O křišťálovém srdci CziDivadla Praha. Představení je
vhodné pro děti od 3 let, jejich rodiče i prarodiče.
Má všechny vlastnosti správné pohádky, chvílemi bude veselo, budou se zpívat písně, zazní
i hluboká moudra a dobro nakonec zvítězí. Co si
lze více přát. Jednotné vstupné: 100 Kč.
V sobotu 28. 5. proběhne další ročník MIX festivalu ZUŠ opět v Lesním divadle.
V neděli 29. 5. zahraje v Lesním divadle od
19 hodin Orchestr VŠCHT, v němž vedle sebe
koexistují studenti, učitelé i absolventi. Přijďte se
přesvědčit, že i chemik, pivovarník nebo potravinář je skvělý muzikant. Orchestr už má dlouhou
tradici a udržuje si vysokou úroveň. Některé
koncerty absolvují v bílých pláštích, uvidíme, jak
dorazí do lesa. Vstupné 200/100 Kč.

Sobota 14. května / 15:30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
18:00 Po čem muži touží 2
20:00 Seveřan
Středa 18. května / 20:00 Divoch
Pátek 20. května / 17:30 Proměna
20:00 Ženy a život
Sobota 21. května / 15:30 Ježek Sonic 2
18:00 Po čem muži touží 2
20:00 Co jsme komu všichni udělali?
Středa 25. května / 20:00 Film roku
Pátek 27. května / 17:30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
20:00 Top Gun: Maverick
Sobota 28. května / 16:00 Ušák Chicky a Zlokřeček
18:00 Co jsme komu všichni udělali?
20:00 Chinaski: Každej ví kulový

Kino Řevnice květen 2022
(více na www.kinorevnice.cz)
Jednotné vstupné 140,Středa 4. května / 20:00 Nejhorší člověk na světě
Pátek 6. května / 17:30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
20:00 Po čem muži touží 2
Sobota 7. května / 15:00 Ježek Sonic 2
17:30 Vyšehrad: Fylm
20:00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Středa 11. května / 20:00 Notre-Dame v plamenech
Pátek 13. května / 17:30 Zlouni
20:00 Poslední závod

Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz

ČERNOŠICE

The Infamous HER (USA)
Parádně našlápnutý Rock and roll střihnutý
country. Monique Staffile – sólový zpěv, Caleb
Sherman – kytara, klávesy, doprovodný zpěv,
Jonathan Stoye – baskytara, kytara, doprovodný
zpěv, Johannes Greer – bicí, doprovodný zpěv Od
svého vzniku v roce 2011 k dnešnímu dni odehráli HER tisíce koncertů v USA i v Evropě, tráví
měsíce na dlouhých turné. Jejich sexy zpěvačka
je přirovnávána k odvážnější Madonně či Debbie

Harry z legendárních Blondie. „HER překlenují
propast mezi rokenrolem a elektro-heavy-popem.
Tam, kde mnozí další selhali, HER rychle posunuli
svou hudební věrohodnost směrem k naprosté
dokonalosti.“ Až příště budou HER. hrát ve vašem
městě, měli byste nechat všeho, co děláte, abyste
se podívali na vysoce energickou live show, které
tato skupina koncertně vždy přináší. Srdečně
Vás zveme ve čtvrtek 5. května od 20.00 do černošického Club Kina na tuto v českých zemích
vskutku originální show. Vstupné v předprodeji
na https://www.smsticket.cz/vstupenky/28608-the-infamous-her-usa za 195 Kč na místě před
koncertem 250 Kč. Více informací najdete na
www.facebook.com/OfficialHER a ukázky najdete
na www.youtube.com/watch?v=chQUYCZ0UpU
www.youtube.com/watch?v=Ilo733MHULY.
Hudba Praha band
Město Černošice Vás srdečně zve v sobotu 14.
5 od 20.00 do Club Kina na koncert legendární
skupiny Hudba Praha band pokračovatelky
legendární Hudby Praha. Kytarista Vladimír
Zatloukal se spojil s dalšími původními členy
Hudby Praha a založil Hudba Praha Band. Charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů,
zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba
Praha, doplněný o dunivou basovou kytarou
Jirky Jelínka je zárukou původního soundu
kapely Hudba Praha. Sestavu doplňují frontman
Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát z vysílání
pražského Radia 1, bubeník Tomáš Stloukal
a původní vokalistky Hudby Praha Jamajka Koblicová a Daniela Litváková Čelková. Na saxofon
hraje Jakub Douda. Hudba Praha Band – hraje
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www.dobrichovickydomek.cz

MÁME PRO VÁS VOLNÁ MÍSTA NA TĚCHTO

PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH – LÉTO 2022
CELODENNÍ STRAVA, PITNÝ REŽIM, CESTOVNÉ I PRONÁJEM ZAHRNUTO V CENĚ,
TÁBOR SE BUDE KONAT V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ MINIMÁLNÍM POČTEM ÚČASTNÍKŮ (10 DĚTÍ)
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největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako
Zákon o zachování energie, Špinavý záda, Pal
vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark a na koncertě
představí i písně z nového alba Barevný sny.
Rokenrolu nazdar! Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji na
https://www.smsticket.cz/vstupenky/27409-hudba-praha-band za 265 Kč nebo na místě před
koncertem za 280 Kč.

Krissy Matthews s kapelou (UK)
Britský bluesman, kytarista, zpěvák. Po otci Angličan, po matce Nor. Svou první elektrickou kytaru
dostal v osmi letech. Strmý vzestup v jeho kariéře
nastal již v roce 2004, kdy se setkal s Johnem Mayallem. Od té doby brázdil s různými kapelami,
posléze pak se svým bandem, nazvaným Krissy
Matthews Band, celičký svět. Odehrál více než
1.000 koncertů v Británii, Evropě, Rusku a Číně.
Hrál i na tak ikonických místech jako je jazzový

klub Ronnie Scotts v Londýně nebo The Cavern
v Liverpoolu. Krissy a jeho bluesová banda sdílela
pódia s takovými veličinami, jako jsou Joe Bonamassa, Joe Satriani, Beth Hart, Clawfinger, Toto,
Gregg Allman, Tedeschi Trucks Band, Steven
Seagal a Los Lobos. Více informací na www.krissymatthews.com. Srdečně Vás zveme mimořádně
v pondělí 30. května od 20.00 do Club Kina na
tuto hudební show. Vstupné 200 Kč.
Za Jazz Černošice Pavel Blaženín

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 199 – 245 Kč/ks
Prodej 30. května 2022 od 14:20 hodin
v Dobřichovicích u městského úřadu.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
na telefonu 601 576 270, nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

před zámkem

sobota 30. dubna, 14. a 28. května od 8 do 12 hodin

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

mimo jiné Alice Bauer & Michaela Šleichrtová &
Lukáš Prchal – lead vocals, Jára Bárta – piano/
keyboards, Jan Andr – hammond organ, Tomáš
Fuchs – kytara, Radim Genčev – baskytara, Ondřej
Pomajsl – bicí, Lukáš Prchal – dirigent a samozřejmě Mikrochor. Srdečně Vás zveme v neděli
22. 5 od 19.00 do Club Kina Černošice. Lidové
vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

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

č í s l a

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

www.dobrichovicketrhy.cz
Mikrochor aneb Gospel Night
Smíšený sbor Mikrochor s dirigentem Lukášem
Prchalem se po úspěšné sérii popových a cappella koncertů Rhythmic Choir vydal tentokrát prozkoumat gospel! Na koncertě, který je veřejnou
generální zkouškou, zazní zásadní kusy tradičního i contemporary gospelu, ale také písničky
zcela nečekané. Sbor a jeho sólisté vystoupí za
doprovodu hvězdné pětičlenné kapely. Vystoupí

Stavební úřad – 25771−1402

t e l e f o n n í

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

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

Smíšený sbor Mikrochor s dirigentem Lukášem Prchalem
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