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Slovo starosty
Doprava v Dobřichovicích
Téma dopravy, ať už té tranzitní, která Dobřichovicemi pouze projíždí, tak dopravy uvnitř města,
je pravidelně diskutovanou problematikou na
zastupitelstvu, v radě města i mezi občany. To,
že doprava pomalu, ale stále mírně narůstá, je
faktem, za který může do značné míry přírůstek obyvatel v okolních obcích, dílem si za to
můžeme i sami tím, že se stále více spoléháme na
své automobily. Svým způsobem k dočasnému
zahuštění provozu možná přispěla i epidemie
koronaviru, kdy lidé z obavy před nákazou méně
užívají vlaky a o to více jezdí autem.
Místy až vyhrocenou dopravní situaci na
mostě a v Tyršově ulici v uplynulých týdnech
způsobilo dočasné dopravní omezení v důsledku
opravy dilatačního závěru silničního mostu.
V souvislosti s opravou mostního závěru se na
mě v průběhu prací obrátilo nemálo občanů se
stížnostmi, že práce trvají příliš dlouho a že leckdy
není ani vidět, že by na opravě někdo pracoval.
Vesměs měli velmi vyhraněný názor na problematiku rekonstrukce mostu. Bohužel tito lidé si
neuvědomovali, že tento typ prací se neobejde
bez určitých nezbytných technologických přestávek, jako je například ošetření obnažených
ocelových konstrukcí několika vrstvami krycích
nátěrů, které musí dokonale vytvrdnout, aplikace
a vytvrzení epoxidových zálivek apod. Tolik tedy
na vysvětlenou pro ty, kteří byli iritováni dopravními zácpami na mostě.
Zároveň s opravou mostu byla bohužel
zahájena rekonstrukce opěrné zdi soukromého
pozemku podél Tyršovy ulice, což způsobuje
nutnost používat objízdnou trasu přes Krajníkovu
a Svážnou ulici. V této věci rada města nesouhlasí
s délkou trvání tohoto dopravního omezení
a jedná proto s investorem, aby práce co nejvíce
urychlil.
Téma dopravy v Dobřichovicích však není
zúžena jen na dočasné dopravní uzavírky. Jedná

se o poměrně obsáhlý komplex otázek a problémů. Město proto připravuje zpracování
dopravní studie odborníkem z Dopravní fakulty
ČVUT, která by měla pojmenovat hlavní problémy, související s dopravou v Dobřichovicích
a nastínit principy jejich řešení.
Mnohá menší, ale přesto užitečná opatření,
vedoucí především ke zlepšení bezpečnosti
dopravy, však již byla provedena během nedávné
doby. Mezi ty nejnovější patří především úpravy
dopravního značení v Tyršově ulici, kde byla
vyznačena plná dělicí čára tak, aby nebylo možno
v této, již tak úzké a ne příliš přehledné ulici, předjíždět. Zdůrazněna byla též přednost v jízdě na
křižovatce Tyršovy se Všenorskou ulicí u prvních
závor. Došlo též k posunutí začátku obce dále
směrem ke Všenorům z důvodu snížení rychlosti
na 50 km/h tak, aby byl umožněn bezpečnější
vjezd a výjezd na parkoviště u nádraží. V ulici 5.
května bylo vyznačeno parkování před školní
budovou. Zde bych rád zdůraznil, že parkovat
by se nemělo v poměrně těsných mezerách mezi
stromy a svítidly podél chodníku. Na kruhovém
objezdu byl doplněn přechod pro chodce přes
odbočku do areálu Sokola.
A jaká jsou dopravní opatření, která město připravuje v nejbližší době? Dvě z těchto opatření se
budou týkat Pražské ulice. Zde by měly být v obou
směrech umístěny radary, měřící a zároveň zobrazující rychlost projíždějících vozidel. Důvodem
schválení umístění těchto radarů je, že na rovném
úseku Pražské byla nezodpovědnými řidiči často
a velmi výrazně překračována maximální povolená rychlost, což činilo tento úsek ulice velmi
nebezpečným. Dalším opatřením v Pražské ulici,
bude úprava vjezdu k areálu Plynboudy tak, aby
zde nebylo možno snadno odbočovat od benzinových stojanů do protisměru, což je též velmi
nebezpečné. Zároveň by připravované opatření
mělo zabránit driftingu, který se svými automobily v tomto místě prováděla opakovaně parta
samozvaných „závodníků“. O možnost umístění
radarů, podobně jako v Pražské, jsme žádali i v

Tyršově ulici, zde však nebyly schváleny dopravní
policií. Dalším opatřením, které se připravuje,
je zavedení obytné zóny ve Všenorské ulici. To
by mělo vést nejen k omezení rychlosti v této
lokalitě, kudy chodí množství lidí na vlak, ale též
k úpravě pravidel pro parkování.
Tématem, které bylo projednáváno dokonce
na posledním zasedání zastupitelstva, je přechod
trati u mostu. Tomuto tématu se věnuje v samostatném článku tohoto Informačního listu místostarosta Jiří Růžek. Stručně bych snad jen
shrnul, že na město se obrátilo několik občanů,
kteří požadují, aby přechod pro chodce přes trať
vedl z obou chodníků na mostě a ne jen z chodníku níže po proudu řeky. Dle názoru těchto
občanů by toto opatření mělo být realizováno
pokud možno ihned. Žadatelé si však často
neuvědomují, že podobné dopravní opatření
nelze stavebně provést bez souhlasů příslušných
orgánů, což je v tomto případě Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC), Správa silnic a dopravní
policie. Realizace přechodu z druhého chodníku
mostu by totiž mimo jiné znamenala nutnost
rozšíření železničního přejezdu, včetně posunutí závor. Město tento požadavek opakovaně
vzneslo v rámci jednání se SŽDC nad projektem
optimalizace trati.
Důležitou investicí, směřující ke zlepšení
dopravní situace v jedné části Dobřichovic je připravovaná rekonstrukce části Randovy ulice, o níž
jsem se zmiňoval již v minulém čísle IL. Až bude
ulice Randova rozšířena v dosud zúženém úseku,
bude sem možno zcela přesunout provoz aut,
které jezdí především do JoJo Gymu přes ulici 5.
května, která je obytnou zónou a větší provoz aut
zde je nebezpečný.
Na závěr si neodpustím v souvislosti s tématem
dopravy znovu apelovat na všechny občany, aby
se snažili být co nejohleduplnější a svá vozidla parkovali buď na svých pozemcích, nebo na místech
k tomu určených, což nejsou ani chodníky, ani travnaté pásy mezi ploty pozemků a vozovkami ulic.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Na okraj diskuze
Na jednání zastupitelstva dne 10. června t.
r. byl na návrh T. Knaibla (FOD) zařazen další
bod, týkající se přechodu železnice z mostu
do Tyršovy ulice, který je riskantní pro chodce,
zejména pro děti. Rozpoutala se dlouhá
debata o tom, jak situaci řešit. Dobrá vůle
a snaha nějak pokročit se tu křížila s nedostatkem informací a znalostí zákonů a předpisů,
jimiž jsou zúčastněné a odpovědné instituce
vázány. Dovolím si některé myšlenky, které
tam zazněly, komentovat a rovněž řeknu svůj
názor na tuto věc.

K Tyršově ulici mám vztah rodinný, neboť
v ní můj pradědeček, pan Matěj Suda, roku
1883 koupil Vošahlíkovu chalupu s polnostmi,
která sousedila s chalupou Šťastných. Kdyby ji
neprodal poté, co si nechal postavit vilu čp. 129,
byl bych zřejmě majitelem nemovitosti v této
lokalitě. Jeho syn, pan Bedřich Suda vzpomíná,
jak si hrával na štětované cestě, kudy jednou za
čas projel koňský povoz, směřující k brodu pod
sv. Janem. Z Dobřichovic té doby bychom asi
poznali křížovnický zámek se statkem a železnici.
Ostatní nebylo či vypadalo jinak. Na jízdním kole
se proháněli bohatí modernisté a první auto na
Brunšově patřilo kolem roku 1910 továrníku Františku Procháskovi. Chodilo se pěšky a bezpečně;

Obrázek na titulní straně: Labutí rodinka na Berounce. Foto Hynek Moravec
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nebylo kam spěchat. Nicméně dispozice ulic
zůstala dodnes stejná.
V roce 1959, kdy jsem začal chodit do školy,
nebyl problém projít diagonálou přes křižovatku
ulice Palackého a 5. května, protože provoz byl
velmi řídký. Po mostě bez chodníků se dalo utíkat
prostředkem, a když náhodou jelo auto, stáhli
jsme se k zábradlí. Závory obsluhovala paní
Běhounková, maminka hudebníka Fr. Běhounka,
která nás všechny znala, a málokdo si dovolil přeběhnout trať za hradlem. Stejné to bylo s Tyršovou ulicí, kde se člověk při přecházení jen zběžně
rozhlédl a mazal dál. Vcelku snadno se dali spočítat ti, kdo v Dobřichovicích vlastnili automobil.
Nicméně dispozice ulice zůstala stejná. A zůstává
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stejná i po šedesáti letech, kdy naopak velmi
snadno dokážu spočítat ty, kdo chodí nakupovat pěšky nebo jezdí na kole. Jeden a více automobilů na rodinu je v Dobřichovicích standard,
mnohonásobně zvětšený o pasanty z dynamicky
se rozvíjejících okolních obcí. Dispozice hlavních
ulic (Pražské, Palackého a Tyršovy) zůstávají stále
stejné. Včil mudruj!
V debatě zaznělo, že chodci mají právo na
ochranu; že by jistě pomohl policista, který by
zastavoval provoz na mostě či v Tyršově ulici
a dával přednost chodcům na neexistujícím přechodu. Kupodivu nezazněla myšlenka, že tam,
kde je málo místa, měli by být k sobě chodci
i motoristé maximálně ohleduplní! Souvisí to
snad s přesvědčením, že každý má svá práva
(chodec, cyklista či řidič), v nichž může volně
přestupovat z role do role a protějšek je povinen
mu ustoupit? Přitom je zřejmé, že na všechny
se vztahuje stejný zákon. A tam, kde je velké
riziko, musí být i velká opatrnost, zejména
když se jedná o děti. Možná to pro někoho
bude novinka, ale vždycky platilo, že za život
a zdraví si každý člověk odpovídá sám. Stát sice
ve vyjmenovaných případech bere tuto odpovědnost na sebe (např. během vojenské služby

či během výkonu trestu vězení), ale tam moje
úvahy nesměřují.
Kritika páně Knaiblova směřovala na radnici,
která s notoricky známým problémem nic
nedělá, resp. vede papírovou válku bez viditelného pokroku. Možná opět někoho překvapí, že
radnice opravdu nemůže rozhodovat o železnici, kterou spravuje SŽDC, ani o Tyršově ulici,
která patří KSÚS Středočeského kraje. Pomohu
si oslím můstkem příběhu o tom, co radnice
kdysi mohla. Při poslední velké parcelaci na
Brunšově v 70. letech vznikly dva nové domy na
pozemku Sudovy vily a dva nové domy pod sousední Barthovou vilou. K nim však nevedla žádná
cesta, což stavební komise při MNV Dobřichovice
vyřešila snadno: Oddělila spodní část pozemku
Sudovy vily a změnila ji na místní komunikaci,
aniž by kohokoli požádala o souhlas. V restituci
jsem tedy obdržel to, co z pozemku zůstalo, a po
dohodě se starostou V. Kratochvílem st. jsem
cestu daroval obci, abych ji, ani svůj pozemek
nezatěžoval věcným břemen. Co z toho plyne?
Inu, pouhé konstatování, že pokud ti (dle
svých slov dopravou ohrožovaní) občané, kteří se
díky poloze svého majetku svobodně nerozhodnou dispozici změnit a nenabídnou jej radnici

darem či prodejem, těžko mohou očekávat
změnu. Slibuji, že pokud zastupitel T. Knaibl (či
kdokoli jiný) přinese souhlas majitelů s odstupem
pozemků pro nový chodník od bývalého polesí až
na roh Strmé ulice, budu v rozpočtu města hledat
prostředky k jeho výstavbě. Protože norma říká,
že přechod pro chodce může být jen z chodníku
na chodník. A právě na chodníku požívá chodec
svých práv a ochrany, která nesmí být narušena
jinými účastníky dopravy.
Co lze podle mého soudu očekávat? Troufnu
si předjímat výsledek dopravní studie, který
bude konstatovat, že bez změny dispozice,
zůstává vše při starém. Tedy chodci i motoristé
musí být stále ve střehu, aby předešli kolizním
situacím. Změnu k lepšímu může přinést optimalizace trati, pokud budou zohledněny požadavky města, mj. širší závory u mostu (přístup
na oba chodníky mostu) a podchod pod tratí
mezi Hýčkanou uličkou a závorami. Zásadní
změna v této části Dobřichovic může být výsledkem pouze velkého urbanistického zásahu nebo
živelné katastrofy. Oběma bych se raději vyhnul,
stejně tak jako další emotivní, ale ratio převážně
postrádající debatě.
Jiří Růžek, zastupitel za Společně pro Dobřichovice

Zprávy z městského úřadu
O čem jednala rada města
Členové rady se seznámili s aktualizovanými
podklady k projektu Senior parku od L.
Podlipného. Změnou proti předchozí verzi
je prakticky jen to, že navrhované odstavné
a parkovací stání je přemístěno z obecního
pozemku na pozemek investora; investorem je
opět jiná společnost, což projektu nepřidává na
důvěryhodnosti.
Parkování je řešeno na úkor obchodních
prostor v 1. NP – ty však byly radou vnímány spíše
jako pozitiva projektu. V současnosti je navrhováno 11 parkovacích míst na 36 ubytovacích jednotek (6 x 2+kk, 28 x 1+kk a 2 x 3+kk – celkem
38 osob). Investor neakceptoval doporučení rady
projekt zmenšit.
Diskuze byla vedena zejména o možnostech případné obrany města proti změně účelu
užívání stavby, dále pak o dopravní kapacitě
lokality, způsobu parkování, velikosti a vhodnosti projektu a jeho přínosu pro obec. Radní
diskutovali rozdíl mezi bydlením pro seniory
a domovem pro seniory a konstatovali, že není
jasný účel užívání stavby. V případě bydlení pro
seniory (komerční bydlení formou nájmu nebo
koupí bytu) je záměr v nesouladu s územním
plánem pro danou lokalitu, a tomuto účelu
neodpovídá počet odstavných parkovacích
stání.
Rada rozhodla, že projekt je z hlediska své
funkce bydlením a je tedy v rozporu s územním
plánem a proto vydala k projektu nesouhlasné
stanovisko.
Na zasedání rady byl pozván i arch. Hájek.
Účelem diskuze bylo nalezení úspor v projektu
Stavební úpravy a přístavba – ZŠ Dobřichovice.

V dalším bodě přednesl starosta radě návrh
společnosti Aquaconsult na zprovoznění
a osazení datových přenosů a ovládání na těch
čerpacích stanicích kanalizace, kde tato technologie dosud nebyla instalována. Rada schválila
rozpočet na zprovoznění a osazení dat a ovládání
na zbývajících čerpacích stanicích na stokové síti
Dobřichovice.
Na zasedání rady dne 28. 5. 2019 nebyla radou
města Dobřichovice odsouhlasena navrhovaná
podoba plotu mezi pozemkem města a pozemkem
P. Víška v Pražské ulici. P. Víšek tyto informace vzal
na vědomí, ale od té doby nedošlo z jeho strany
k žádné aktivitě. V současnosti předložil radě nový
návrh, a to aby město zajistilo a uhradilo pokácení
thují, včetně odvozu a ukládky bioodpadu na obou
pozemcích a požádal o souhlas se stavbou plotu
o výšce 2,5 m s podezdívkou výšky 1 m. Rada s tak
vysokým plotem nesouhlasí a navrhuje max. výšku
2 m s výškou podezdívky 30 – 50 cm.
Rada prodloužila nájem v sociálním bytě
o dalších 6 měsíců.
Rada projednala a schválila dodatek k nájemní
smlouvě jedné z nájemnic bytové jednotky na
adrese Za parkem 629, týkající se prodloužení
nájmu o 2 roky. Součástí dodatku je i valorizace
nájemného.
Na svém předchozím zasedání se rada zabývala žádostí o prominutí platby nájemného
v době nouzového stavu. Zároveň byli radní
upozorněni na skutečnost, že žadatelka v současnosti dluží městu nájemné ve výši cca 140.000,Kč. Rada města požádala o stanovisko sociální
komise, která navrhuje
odpustit nájem po dobu nouzového stavu
uzavřít splátkový kalendář, z něhož bude
zřejmé, že bude docházet ke smazávání dluhu
a zároveň řádně placen nájem.

Pokud žadatelka na splátkový kalendář nepřistoupí, příp. jej nebude dodržovat, doporučuje
komise vypovědět okamžitě nájemní smlouvu
a zajistit žadatelce po dobu 3 měsíců nouzové
ubytování.
Rada diskutovala o žádosti o záruce pro
Dobřichovickou divadelní společnost. Ta se
chystá od konce června organizovat pravidelné
letní Dobřichovické divadelní slavnosti. V tuto
chvíli jsou domluvena 3 představení, ale v souvislosti s přetrvávající hrozbou pandemie není jisté,
že opět nedojde k nařízením vlády, které zabrání
realizovat tato představení v plném rozsahu.
Další hrozbou je dle organizátora i ohrožení akcí
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, a proto žádá DDS radu města o příslib uvolnění finančních prostředků v případě ztrátovosti
akce.
Rada města s přihlédnutím k situaci nesouhlasí s udělením garance na konkrétní představení a přiklání se k přidělení mimořádného
jednorázového grantu na Dobřichovické divadelní slavnosti ve výši 40.000,- Kč.
Rada se zabývala žádostí o vybudování
dvou parkovacích stání ve Francouzské ulici
jednoho parkovacího stání ve Fügnerově ulici
Stejně jako v předchozích případech rada
souhlasí s vybudováním parkovacích stání za
předpokladu použití zámkové dlažby, příp. betonové dlažby KROSO.
Radní Kándl informoval členy rady o předpokládaném termínu zveřejnění návrhu územního
plánu k veřejnému projednání.
podle zápisu z jednání vk
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Domácí zpravodajství
Poděkování
Redakci oslovila paní Nováková s krásným zážitkem. Při nákupu v plynbudce dne 31. května se jí
vytrousila peněženka a přišla na to až po nějaké
době doma. Už se ní a s penězi v ní pomalu
loučila, ale za nějakou chvilku jí zazvonil telefon
a dozvěděla se radostnou zprávu, že peněženka
i s obsahem je na světě.
Vedle plynbudky ji našel jí neznámý mladý
muž a odevzdal ji na plynbudce. Paní Nováková by mu chtěla touto cestou moc poděkovat, protože neví, kdo to konkrétně byl. Trochu
změnila názor na dnešní mládež a uvědomila si,
že i dnes mohou být čestní a poctiví mladí lidé,
kteří vědí, co je jejich povinnost v podobném
případě.
Takže mladý muži – od paní Novákové velké
díky!
vk

Oprava a omluva
Do oznámení o úmrtí pana Jaroslava Franty se
nám do textu pana Šlapety vloudila chyba. Pan
Franta fotografoval s fotoaparátem SINAR, nikoliv
Sonar, což je přístroj na měření hloubek.
Za chybu se omlouváme.
vk

Otevírací doba knihovny
zůstává, až do konce června nezměněna tzn.,
otevíráme až v 14:00 hodin!!!
V červenci bude jako každý rok prázdninový
provoz tj.
Út
18:00 – 20:00
Čt
14:00 – 17:00
A v srpnu budeme čerpat dovolenou, takže
knihovnu zavíráme.
Jako každý rok si knihy půjčené v červnu,
můžete nechat přes celé léto a vrátit je až začátkem září. Věříme, že již bude vše v pořádku,
uvidíme se v plné otevírací době a bez roušek.
Krásné letní měsíce Vám přejí knihovnice
Věra Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Hodnocení školy na dálku
Konec školního roku je tady a nastává čas jej
zhodnotit. Byl to ale rok zvláštní, tedy spíš jeho
2. pololetí, kdy se výuka přenesla ze školních lavic
domů. Bylo to náročné období pro všechny – pro
učitele, žáky i jejich rodiče. My všichni jsme si
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najednou museli zvyknout na distanční výuku,
která nebyla vůbec jednoduchá. Škola v dané
situaci dělala maximum a zdá se, že se povedlo
plynule přejít od prezenční výuky na distanční.
Která profese může říct, že se přes noc takto
změnila? Učitelé byli odjakživa zvyklí stát před
žáky a pracovat s nimi a teď učili přes média. Další
pozitivní zjištění je, že dětem škola chybí a chtějí
být zpátky ve svých třídách, se svými kamarády
a učiteli.
Myslím si, že i většina rodičů je skvělá a dokáže
pochopit, co všechno učitelé pro jejich děti dělají,
důkazem je spousta poděkování na jejich adresu.
Z dílny ministerstva ale proudily informace
ve stylu – odvolávám, co jsem slíbil a slibuji to,
co jsem odvolal. Koruna všemu byla nasazena
vydáním ministerského metodického pokynu, jak
postupovat při otevření škol pro děti 1. stupně.
A právě proto nás zajímala zpětná vazba od
žáků (2. stupeň) a rodičů (1. stupeň). Zaslali jsme
jim dotazník, kterým jsme chtěli zjistit, jak se nám
dařilo tuto výuku naplňovat a co by se dalo příště
udělat lépe. Zároveň se na základě získaných
informací budeme snažit provést takové úpravy,
aby bylo naše společné vzdělávání (i po návratu
do školy) co nejoptimálnější. Z 2. stupně přišlo
213 odpovědí a z 1. stupně 101. V rámci rozsahu
tohoto článku nelze publikovat komplexní rozbor,
ale vše včetně grafů najdete na stránkách školy.
Nejtěžší bylo asi nastavení obsahu učiva
a frekvence online výuky. Těžké to bylo zejména
proto, že v podmínkách dětí byly velké rozdíly, jak
technické, tak v jejich zázemí. Co pro někoho bylo
málo, pro jiné zase hodně. Z výsledků je patrné,
že se přiměřenost výuky poměrně dobře povedla
nastavit (viz grafy).
1. stupeň ZŠ Dobřichovice:
Jaké bylo podle Vašeho názoru množství zadané
práce (učiva)?
přiměřené............................................................ 47
většimou přiměřené (někdy víc…)............. 36
bylo ho příliš..........................................................7
málo..........................................................................6
jiné.............................................................................3

2. stupeň ZŠ Dobřichovice:
Jaké bylo podle tvého názoru množství zadané
práce (učiva)?
přiměřené............................................................ 25
většimou přiměřené (někdy víc…)...........144
bylo ho příliš....................................................... 46
málo..........................................................................2
jiné.............................................................................4

Na 1. stupni bylo množství práce přiměřené
nebo téměř přiměřené 83 % a málo či naopak
více práce po 7 %, což vypadá z pohledu čísel
jako dobře nastavené. Na 2. stupni 77 % žáků
uvedlo, že množství práce bylo přiměřené nebo
téměř přiměřené, 21 % žáků uvedlo, že ho bylo
moc. Otázkou je nyní, jestli nároky byly skutečně
trochu náročnější nebo je na vině přirozená lidská
vlastnost a to lenost, zvláště pak u dětí v pubertálním věku, kdy veškerá energie je investována
do přeměny dítěte v dospěláka. Ale nad tím se
ještě povedou detailnější rozbory.
Potěšilo nás, že 96 % žáků 2. stupně zvládalo
práci s technikou.
Dále 72 % dětí na prvním stupni a 90 % na
druhém zvládalo zadanou práci buď samostatně,
nebo jen s občasnou pomocí rodičů či jiných.
Velmi nás zajímalo, pro případnou podobnou situaci, jestli by žáci a jejich rodiče přivítali
pomoc se zajištěním techniky pro online výuku.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že přibližně 30 %
žáků by pomoc přivítalo. Tímto bychom se v nejbližší době chtěli s vážností zabývat, aby v případné druhé vlně nebyla překážkou chybějící
technika, jak u žáků, tak u učitelů.
Na základě obdržených dotazníků jsme získali
spoustu dalších užitečných informací, s kterými
budeme pracovat, aby nás již podobná situace
nezaskočila a byli jsme na ni připraveni.
Velmi zajímavé byly také odpovědi na otázku
– Co tě osobně naučilo období školy na dálku?
Z odpovědí:
Naučili jsme se lépe studovat sami bez pomocí
rodičů nebo učitele, zlepšili práci s počítačem
a internetem, jsme rádi za každodenní školu, více
čtu a baví mě to, zlepšila jsem svoje vaření, dělám
hodně věcí, na které dříve nebyl čas, splnil se mi
dětský sen, učit se sama doma, více rozumím
tomu, jak funguje domácnost, naučili jsme se lépe
organizovat čas, naučilo mě to efektivnějšímu
samostudiu, až toto skončí, budu mít jiný pohled
na svět, díky škole na dálku jsem si zlepšila pravopis, určitě si připadám samostatnější, atd.
Velmi nás potěšily odpovědi na otázku –
Chcete nám k tomu ještě něco říct?
Možnost odpovědět na tuto otázku využilo
velké množství žáků 2. stupně a rodičů žáků z 1.
stupně. Kromě tří negativních odpovědí bylo přes
sto kladných, které chválily školu za práci v oblasti
distanční výuky a vyjadřovaly poděkování všem
pedagogům. Za všechny uvádím:
Za rodiče:
Celková spolupráce byla na úrovni, celý kolektiv školy zvládl vše na jedničku.

6/2020
Jako škola jste situaci zvládli úžasně, se
všemi opatřeními a nařízeními ze dne na den.
A nenechte se otrávit rodiči rýpaly, vždy bude
někdo nespokojený a negativní.
Chci poděkovat všem učitelům a panu řediteli, jak všechno skvěle zvládli i přesto, že od
vyšších míst neměli moc oficiálních instrukcí, jak
se s touto novou situací vypořádat.
Vedení a celému pedagogickému sboru bych
tímto chtěla poděkovat. Obdivuji Vás, jak skvěle
a rychle jste zareagovali na nastalou situaci.
Moc se mi líbil dopis, který zaslal pan ředitel na

začátku května, kde nás informoval o možnostech výuky po 25. 5. Z mého pohledu tento dopis
velmi dobře popisoval realitu situace.
A jeden za žáky:
Chci moc poděkovat všem učitelům, kteří
do domácí školy dávají vše. Vymýšlejí zajímavé
dobrovolné práce, připravují zábavné videohovory a nechovají se jako učitelé, normálně
se nás zeptají, jak se máme a co jsme dělali
o víkendu. Nemají to však teď lehké, a proto
všem učitelům, panu řediteli a všem ostatním
držím palce.

Kritika se pak týkala zejména podmínek, za
jakých se děti vracely do školy. Nám pedagogům
se tyto podmínky také nelíbily, ale opět zdůrazňuji, že je nevymyslela škola, ale byly stanoveny
MŠMT.
Všechny reakce rodičů a žáků najdete taktéž
na našich webových stránkách.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, pedagogům, vám rodičům a v neposlední řadě dětem,
jak jste to vše zvládli.
Přeji všem krásné a pohodové léto
B. Stejskal

Zajímavosti

Jak jezdit v obytné zóně
Obytná zóna v české legislativě je dle Zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (zákon
č. 361/2000 Sb. § 39) definována jako „zastavěná oblast,
jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“
a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné
zóny“ (viz fotografie). Zákon existuje od roku 2000,
platnosti nabyl v roce 2001, tedy již skoro 20 let!!
A stále jsou řidiči, kteří nevědí, co tyto dopravní značky
znamenají.
V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, chodci mohou využívat celou šířku
komunikace. Jsou zde povoleny i hry dětí na pozemní
komunikaci. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. I když v obytné zóně mají
chodci před vozidly přednost, musí chodci umožnit
vozidlům jízdu.
Stání vozidel je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště, což v našem městě znamená neparko-

Spolek Cesta Česka
představuje interaktivní
informační web pro novou
poutní cestu Blaník – Říp
Cesta Česka, spolek věnující se české tradici,
představuje interaktivní informační web pro
nedávno otevřenou Poutní cestu Blaník – Říp.
Na adrese www.cestaceska.cz nalezne návštěvník podrobné informace ke svému putování. Na
web se lze připojit i prostřednictvím QR kódu z 52
tabulek umístěných po celé trase na rozcestnících Klubu českých turistů. Trasa měří necelých
190 kilometrů, začíná v Louňovicích pod Blaníkem a končí na hoře Říp. Poutní cesta Blaník – Říp,
jejíž motto je „Poznej českou zemi a sám sebe“
se skládá ze sedmi etap a každá má samostatné
téma k zamyšlení. Putovat po ní může každý

vat na průběžné vozovce, ale pouze na vydlážděných
pásech přiléhajících k vozovce.
Jinak zde platí ostatní předpisy, např. přednost v jízdě
(u nás většinou přednost vozidlům přijíždějícím zprava)
atd.
Obytné zóny byly v našem městě zřízeny zejména
v místech, kde se pohybuje hodně chodců, např. v části
ulice 5. května od lávky ke škole, v Krajníkově ulici,
v budoucnosti také ve Všenorské ulici.
Řidiči nezapomínejte na rychlostní limit 20 km/hod.
a chodci buďte sebevědomými chodci s tím, že v této
zóně máte před automobily přednost.
vk

s jemu vlastní motivací i cílem. Zájemci mohou
nově sbírat razítka do Poutníkova deníku, který
patří společně s turistickou mapou poutní cesty
k doporučené výbavě.
Cesta Česka

Mariánská pouť
v Černošicích se bude konat
v sobotu 15. srpna
Zapište si prosím do svých kalendářů datum
letošní černošické Mariánské pouti. Můžete se
těšit opět na hudbu rozličných žánrů, jarmark,
pohádky pro děti a hlavně na sousedské setkání
na návsi před kostelem. Letos bude pouť pouze
jednodenní a tak doufám, že se v sobotu 15.
srpna sejdeme v hojném počtu. Milovníci kvalitní
vážné hudby o svůj nedělní koncert 16. srpna

nepřijdou. Bližší informace a program pouti zveřejníme příští měsíc.
Pavel Blaženín

Najděte si své oblíbené
cvičení
Krásný červnový den vám přejeme z CKP Dobřichovice. Dnes bychom vám rádi pomohli vybrat
nějaké zajímavé skupinové cvičení či program,
který nejen prospěje vašemu zdraví, ale také vás
vytrhne z každodenního stereotypu.
Dne 8. srpna se opět koná “Léčebná podpora
rodiče”. Pokud jste tedy do rodiny právě přivítali
nového člena, přijďte si pro praktické rady k fyzioterapeutce. Dozvíte se nejen vše o přirozeném
vývoji vašeho miminka, ale získáte i mnoho praktických dovedností. Přijít můžete s miminkem
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i bez něj a jako doprovod si s sebou vzít partnera
či jiného člena rodiny.
Na podzim začnou také naše pravidelná skupinová cvičení. Své místečko si ale zajistěte co
nejdřív, protože volná místa pomalu ale jistě mizí
již teď.
Komplexní cvičení s Romanou Wolfovou
začíná již v září. Zde si vyzkoušíte, jak příznivě
funguje pravidelné cvičení. Pohyby budou snazší,
ranní ztuhlost bude méně výrazná. Abyste neupadli do stereotypu práce – televize – spánek,
nabízíme vám odpolední alternativu. Při komplexním cvičení se protáhnete, posílíte tzv. problematické partie. Účastněte se 9 lekcí a udělejte
něco pro sebe. Prevence je vždy účinnější než
hašení problému ex post.
Zapojit se můžete také do pravidelných lekcí
“Vědomého pohybu” s Mgr. Lenkou Boťchovou.
V rámci tohoto cvičení se můžete postupně
naučit lépe uvědomovat si své tělo a skrze něj
i své pocity, to vše na principu vědomého pohybu.
Slouží ke zlepšení svalové koordinace při sportu,
či jako pomoc při dlouhotrvajících bolestech.
A pokud se nechcete věnovat jen cvičení, ale
chcete se o sobě dozvědět něco víc, vyzkoušejte
si artefiletickou dílnu pod vedením Mgr. Petry
Garbové. Artefiletická dílna je určena těm, kteří se
chtějí prostřednictvím své tvorby vyjádřit, poznat
a najít možnosti svého rozvoje. Pomáhá tak jedincům nalézt svá vlastní řešení a cesty, které odpovídají jejich možnostem. Vítáme též ty z vás, kteří
si tvořivou cestou chtějí odpočinout, odreagovat
se a najít odstup od denních starostí ve skupině
podobně smýšlejících a naladěných lidí. Další
informace na www.ckp-dobrichovice.cz.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková (CKP Dobřichovice)

V rolích členů správní rady pivovaru se v muzikálu Postřižiny představí populární moderátor i herec Jan
Rosák a dobřichovický zastupitel Petr Kaplan
herec Ondřej Bábor (Francin), nositel divadelní
Thálie, herec, režisér a šéf muzikálu Divadla Josefa
Kajetána Tyla v Plzni Lumír Olšovský (člen správní
rady pivovaru pan Koloničný), zkušená ochotnice, členka divadla Akorát Adéla Červenková
(Maryška), excelentní purkrabí z muzikálu Noc
na Karlštejně Karel Král (Pepin) či dobřichovický
zastupitel Petr Kaplan (člen správní rady pivovaru pan Vilímek). Zdatně jim asistují mnozí další,

kromě herců si zahrají osovští hasiči v dobových
uniformách, živá zvířata či historická technika.
A pivo, samozřejmě… Před představením navíc
publikum pobaví staropražská kapela Třehusk.
A kdybyste Postřižiny nestihli v pátek 17. 7. od
20 hodin ve Všeradicích, máte ještě jednu šanci
hned o den později, v sobotu 18. 7. Od 20.00 budou
k vidění na nádvoří Starého zámku v Hořovicích.
mf

Maryška v sudu, pan
De Giorgi na komíně
Muzikál Postřižiny s dobřichovickými herci bude
v červenci k vidění ve Všeradicích a Hořovicích
»Hvězdní« Jan Rosák a Lumír Olšovský, ale
také dobřichovický Petr Kaplan či Karel Král…
Kdo ještě neviděl původní muzikál Postřižiny, má
šanci v červenci. Divadelní adaptace slavného díla
Bohumila Hrabala vzdávající hold pivu a krásným
vlasům paní sládkové se vrací na prkna, která znamenají svět.
Devět úspěšných sezon má za sebou původní
muzikál Postřižiny. Ohlášenou oficiální derniéru
si odbyl v srpnu 2017. Byla to tehdy v mníšeckém Divadélku K velká sláva, spojená s oslavou
kulatin jednoho z hlavních protagonistů veselohry, populárního moderátora i herce Jana Rosáka.
Jenže… Tu se ozvali pořadatelé z Loděnic, tu ze
zámku v Mníšku pod Brdy, tu z Hořovic… A tak se
hraje dál – proč ne, když to soubor i diváky stále
baví!
Příležitost vidět krásnou Maryšku a paní hostinskou koupající se v pivovarském sudu, pana
De Giorgiho skákajícího z komína či Francina
na prskajícím motocyklu budete mít v pátek 17.
července od 20.00 ve Dvoře Všerad Všeradice.
V hlavních rolích muzikálu, který slaví úspěchy
po celé republice a vidělo jej několik desítek tisíc
diváků, se představí populární moderátor Jan
Rosák (dr. Gruntorád), profesionální muzikálový
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Udělejte průvan ve skříních a pomozte vyřazenými věcmi.
Přijede si pro ně
Diakonie Broumov
Z minulého Informačního listu si jistě
pamatujete oznámení Diakonie Broumov
o sběru nepotřebného oblečení, ale
i domácích potřeb nebo třeba hraček
a drogerie. Městský úřad Dobřichovice
přináší doplňující informace:
	
datum sbírky: 29. 6. (8:30 – 17:30), 30. 6.
(8:30 – 15:30), 1. 7. (08:30 – 17:30)
	
místo sbírky: dvůr Městského úřadu
Dobřichovice, Vítova 61
Prosíme přineste vše v igelitových
pytlích, nádobí v krabicích.
Knihy v současné době nepřijímáme,
jelikož jich máme nadbytek.
Co můžete přinést?
	
veškeré letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
	
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony

	
látky (minimálně 1m², prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
	
domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
	
vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, peří
	
obuv – nepoškozená a v párech
(svázaných gumičkou)
	
kabelky, batohy, drobné předměty
z domácnosti
	
hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové
	
menší elektrospotřebiče
	
hygienické potřeby
	
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
Věci, které vzít nemůžeme:
	
ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
	
nábytek
	
znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám poskytne Ing. Věra
Terezie Homolová, +420 257 712 183.
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Příspěvky čtenářů
Naši prezenční školáci až
v poslední řadě

Reakce na článek paní
Doležalové Pavilkové

Je měsíc červen, mnozí si řeknou, že tu školu
už nějak doklepeme, začnou prázdniny a bude
klídek. A v září už zase vše pojede v normálních
kolejích. Snad.
Přesto mi to nedá a píši krátkou osobní reflexi
postoje dobřichovické ZŠ k otevření školy. Asi se
většina z nás shodne na tom, že postup, který
připravilo MŠMT byl absolutní paskvil, který
byl těžce uchopitelný pro všechny zúčastněné
strany – vedení školy, učitele, rodiče i žáky. Nejistota, neustálé změny a systém dobrovolnosti
pro děti a v podstatě i učitele způsobily chaos,
ve kterém bylo těžké se vyznat, a naše škola tuto
situaci vyhodnotila tak, že nejjednodušší bude
rodiče od prezenční výuky odradit.
Pan ředitel Bohuslav Stejskal ve svém
dopise ze dne 28. dubna upozornil rodiče dětí
prvního stupně na to, že pobyt ve škole se
v podstatě zúží na hlídací službu. Dovolím si
citovat z dopisu: „Děti (v max. počtu 15) budou
ve třídách po celou dobu v rouškách minimálně
2 metry od sebe, nebudou se smět k sobě přibližovat, což asi bude jen těžko uhlídatelné. Děti
budou v rouškách a v červnu je ve třídách dost
horko. Tyto patnáctičlenné skupiny budou do
konce roku neměnné, budou pravděpodobně
složeny z dětí více tříd, možná i ročníků. Téměř
je jisté, že je nebude učit jejich paní učitelka,
ale zřejmě asistentka či vychovatelka. O kvalitě
výuky vám nyní nejsem schopen více sdělit. Stěžejní bude ale distanční výuka.“
Tento email přišel ještě předtím, než bylo
ověřeno, kolik dětí má v úmyslu do školy nastoupit (soudím podle toho, že se mě, matky dítěte 1.
stupně, v té době ještě nikdo neptal). V každém
případě vím od ostatních rodičů, že tímto
dopisem pan ředitel odradil spoustu těch, kteří
byli rozhodnuti děti do školy poslat.
Přesto se našli tací, kteří děti z různých důvodů
do školy přihlásili. Bohužel se skutečně naplnila
slova z původního dopisu pana ředitele a prezenční výuka se dostala zcela na okraj zájmu. To,
že to tak bylo cíleno již od samého začátku, mně
přijde zcela neprofesionální a s tímto postupem
se neztotožňuji.
Nynější situace vypadá tedy tak, že většina
dětí do školy nechodí, nicméně odpoledne
vesele navštěvuje zájmové aktivity, chodí do
nákupních center, bazénů, kin a dalších otevřených zařízení. Kam se poděl zdravý selský rozum,
skutečně nevím.
Přesto patří velký dík učitelům naší školy, kteří
přistoupili k distanční výuce zodpovědně, stálo je
to spoustu času, příprav a vlastního sebevzdělávání
a výsledkem bylo to, že naši pedagogové poskytli
vzdělávání na dálku na velmi slušné úrovni.
Pevně věřím, že tuto etapu máme za sebou.
Přinesla jistě i spoustu pozitivního, přesto bych
byla ráda, abychom tak, jak myslíme na naše rizikové skupiny obyvatel, mysleli i na naši nastupující generaci. Její vzdělání je ve hře.
Lenka Doležalová Pavilková

Dovoluji si reagovat na článek paní Doležalové
Pavilkové. Začátek článku je pravdivý, MŠMT
nás opravdu svými rozhodnutími stavělo do
velmi těžkých situací, které byly na hraně řešení
a hlavně šly proti kvalitnímu vzdělávání dětí. Proti
dalšímu se musím ale důrazně ohradit.
Paní Doležalová došla k závěru, že … „naše
škola tuto situaci vyhodnotila tak, že nejjednodušší bude rodiče od prezenční výuky odradit….“.
Došla k tomu na základě části mého dopisu, který
cituje ve svém článku. V této části jsem popisoval, jak to bude ve škole vypadat podle představ
a podmínek MŠMT (Pozn. redakce – Ministerstvo
školství, mládeže a sportu), které byly deklarovány
ve sdělovacích prostředcích a později sepsány
do pokynu MŠMT, kterými se škola musí řídit.
Ve sdělovacích prostředcích nám bylo také ústy
ministra školství sdělováno, že prezenční výuka
bude spíše taková, jak bylo jasné od prvopočátku
a jak taktéž bylo deklarováno MŠMT. Ministerstvo
dále sdělovalo, že stěžejní bude nadále distanční
výuka. Vůbec tedy nerozumím, proč jsem osočován za to, co určilo MŠMT, já jsem jen tyto jejich
podmínky prostřednictvím dopisu sdělil rodičům.
Co je špatné na tom, že jsem jim napsal pravdu
o podmínkách/pravidlech, které vyžaduje MŠMT?
Ano, přiznávám, byl jsem v té době nad tím vším
rozhořčen, a tak dopis asi nevyzněl příliš optimisticky. Bylo to ovšem rozhořčení nad tím, že nebudeme moci udržet kvalitu vzdělávání, o kterou
nám jde především. Snažíme se vždy vzdělávat
děti co nejlépe. V současné době výuky na dálku
jsme rodiči hodnoceni velmi dobře, nakonec to
potvrzuje ve svém článku i paní Doležalová.
Další věta paní Doležalové – „Tento email
přišel ještě předtím, než bylo ověřeno, kolik dětí
má v úmyslu do školy nastoupit” – je velmi nelogická. Copak se můžu ptát rodičů, jestli jejich
děti nastoupí, pokud jim předem nesdělím, za
jakých podmínek to bude možné? Copak rodiče
pošlou děti do školy, aniž by věděli, co je tam
čeká? Samozřejmě, že škola zjišťovala prostřednictvím třídního učitele, kolik dětí nastoupí.
Konkrétně se třídní učitelka ptala 5. 5. přes WhatsApp i paní Doležalové, jestli její syn nastoupí do
školy (můžeme doložit), a ta jí sdělila, že nenastoupí. Takže i v tomto případě postupovala škola
správně. Kdo tedy nastoupí, jsme přibližně věděli,
mnoho rodičů se i tak chtělo rozhodnout až na
základě toho, jestli nastoupí jejich paní učitelka
nebo ne. Už předem ale bylo jasné, že polovina
učitelek nenastoupí (osm učitelek z patnácti patří
do rizikové skupiny, zůstanou doma a budou
pokračovat v distanční výuce). Z tohoto důvodu
také jejich děti většina rodičů nechala nadále
v distanční výuce.
Dne 7. 5. jsem zaslal rodičům další dopis, který
byl pro ně rozhodující, zda poslat děti do školy
nebo ne (o tomto dopise se již paní Doležalová
nezmiňuje). Rodičům tam byly sděleny konečné
podmínky pro výuku. Dále jsem v něm odkazoval
na naše webové stránky, kde byla zveřejněna při-

hláška, pokyn MŠMT a podmínky naší školy pro
výuku od 25. 5., které vycházely právě z pokynu
MŠMT. V tomto dopise jsem rodičům mimo jiné
napsal „věřte, že my učitelé bychom byli nejraději,
aby se děti znovu vrátily do lavic. Chápu i vás rodiče,
že jste kolikrát v těžké životní situaci. Zprávy z televize vypadají pro vás rodiče jednoduše a optimisticky, ale naše reálné možnosti jsou bohužel jiné
a matematické modely pro naši konkrétní situaci
ukazují, že nám budou pedagogové chybět. Také je
jasné, že budou muset učit i asistentky a vychovatelky, ale ony to zvládnou ….. máme skvělý pedagogický sbor, a tak věřím, že to společně zvládneme.
A pokud se rozhodnete poslat děti do školy nebo ne,
uděláme maximum pro to, aby co nejvíce dětí mělo
svého učitele, ať doma nebo ve škole.“
Z těchto vět si čtenář jistě udělá představu,
zda jsem někoho od účasti ve škole odrazoval
či ne. Myslím, že vyzněl optimisticky i přesto, že
podmínky ze strany MŠMT byly téměř nerealizovatelné. Tyto podmínky se nám také nelíbily, ale
byli jsme je nuceni jako státní instituce dodržet.
Bohužel je možné, že někteří rodiče se rozhodli
neposlat děti do školy za podmínek stanovených
MŠMT. Není nic jednoduššího než si ověřit, že
námi stanovené podmínky jsou ve skutečnosti
podmínkami MŠMT, které jsme povinni dodržovat (oba materiály jsou na našich webových
stránkách).
V poslední části mé reakce si v krátkosti
dovolím polemizovat s touto větou paní Doležalové – „Bohužel se skutečně naplnila slova z původního dopisu pana ředitele a prezenční výuka se
dostala zcela na okraj zájmu“. Je jasné a logické,
že pokud děti nemají svého třídního učitele,
není jejich vzdělávání ideální. Proč jej nemají, je
popsáno výše. Není v silách žádné školy za těchto
podmínek zajistit všem svého třídního učitele.
Ale musím se opět důrazně ohradit proti tomu,
že prezenční výuka je někde na okraji. Mohu
s čistým svědomím sdělit i dokázat, že tomu je
spíše naopak. Již v dalším dopise rodičům ze 14.
5. jsem mimo jiné napsal – “Děti ve škole budou
vzdělávat učitelé 2. stupně, vychovatelé a asistenti
dle plánu a pokynů jejich třídních učitelů. Takže
všem dětem bude poskytnut stejný obsah vzdělávání“. Jak jsem napsal, tak bylo splněno. Děti jsme
rozdělili do skupin, každý ročník dostal svůj rozvrh
(viz. webové stránky), ke každé skupině byl přidělen jeden asistent a jeden učitel 2. stupně, dále
ve volných chvílích, kdy učitelé 1. stupně nejsou
online s žáky doma, chodí vypomáhat a učí své
děti i ve škole, za což jim patří velký dík. Takže
u nás ve škole se učí dle plánu a určitě to není
„družina“, jak se deklarovalo. Na našich webových
stránkách můžete najít vyhodnocení ankety pro
děti i rodiče v době covidové. Pokud se tam podíváte, můžete si přečíst spoustu pochval a poděkování, jak se škola postavila k výuce na dálku,
jsou tam také pochvaly i za prezenční výuku.
Dále bych chtěl čtenáře seznámit s právním
výkladem, který jsem si nechal vypracovat.
Právník došel k tomuto závěru: „Obecně mohu
z právního hlediska sdělit, že nedošlo k porušení
jakéhokoliv právního předpisu ani pokynu MŠMT.
Označovat první dopis za odrazující pro rodiče je
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zcela nevhodné. Žádný z dopisů směrem k rodičům,
nic nezamlčoval, nikoho nezastrašoval ani neodrazoval. Nejednalo se tedy o žádné ovlivňování rodičů
či odrazování rodičů od nastoupení do školy od
25. 5. 2020, pouze se zcela otevřeně informovalo
o možnostech, které dobřichovická základní škola
a její vedení má k dispozici a jakými pokyny se bude
řídit a jaké postupy se musí dodržovat. Každý rodič
tak měl právo se svobodně a dobrovolně rozhodnout o svém stanovisku k opětovnému nastoupení
svého dítěte do školy.“
Závěrem bych asi nechal na vás čtenářích
posoudit, jestli škola postupovala profesionálně
či ne. Všem dětem, jejich rodičům, pedagogům
naší školy a ostatním čtenářům pak přeji pevné
zdraví a příjemné prožití celého léta.
Mgr. Bohuslav Stejskal

Reakce pedagogů
zajišťujících prezenční
výuku na článek paní
Doležalové

Prezenční výuka na 1. stupni probíhá podle
nejlepšího vědomí a svědomí nás všech pedagogů. Již od prvopočátku výuku v každé skupině
zajišťoval jeden učitel 2. stupně a jeden další
pedagog. Postupně se do výuky zapojili i učitelé
1. stupně dle svých možností a to v době, kdy
neprobíhala jejich online výuka.
Děti v rámci prezenční výuky mají prostor
se vzdělávat za pomoci pedagogů, kteří v dané
třídě působí a z plných sil se jim věnují. Děti,
které se učí ve škole, mají stejný objem a obsah
učiva jako děti, které zůstaly doma. Paní asistentky a vychovatelky denně konzultují učivo
s třídními učiteli. Zadání učiva je vždy splněno
a odpovídá učivu, které vypracovávají žáci i v
podmínkách distanční výuky. Do všech skupin
dochází třídní učitelky, aby viděly, jak děti učení
zvládají. Děti tedy mají hned zpětnou vazbu.
Učitelé připravují i práci navíc pro děti, které
zadané úkoly zvládají rychleji. Doufáme, že naše
práce je vidět a názor paní Doležalové Pavilkové
je ojedinělý.
Pedagogové zajišťující prezenční výuku

Dovolujeme si tímto důrazně nesouhlasit s paní
Doležalovou Pavilkovou, že prezenční výuka na
ZŠ Dobřichovice je na okraji zájmu a nemá koncepci.

Stanovisko starosty
a místostarosty
Na základě podnětu paní Lenky Doležalové Pavilkové byla na večer 16. června svolána členkou
školské rady paní Evou Slavíčkovou schůzka
Školské rady. Na ní se měly možnost vyjádřit k problémům organizace výuky a komunikace mezi
školou a rodiči v době nouzového stavu všechny
strany. Jednání se zúčastnila paní Doležalová
Pavilková, za vedení školy byli přítomni ředitel
školy Bohuslav Stejskal, zástupkyně Petra Mejstříková, za vedení města jsem se zúčastnil já a místostarosta Jiří Růžek, za školskou radu pak paní
Jana Hrkalová a Eva Slavíčková. Z diskuse i doložených záznamů komunikace mezi vedením školy
a rodiči jsme s panem místostarostou nabyli přesvědčení, že škola v rámci omezení, vyplývajících
z nařízení Ministerstva školství, učinila maximum
pro zajištění jak prezenční výuky, tak výuky distanční. Je třeba si uvědomit, že škola musela přizpůsobit celý systém výuky přísným pravidlům,
stanoveným ministerstvem, a to ve velmi krátké
době a s omezenými personálními zdroji. Za to,
jak kolektiv naší školy situaci zvládl, mu, dle mého
názoru, patří naopak poděkování, nikoli kritika.
Petr Hampl

Sport
Léto 2020 v Jojo Gymu
S koncem školního roku, který byl letos velmi
netradiční, jsme zakončili také naše Jojo kurzy.
Přestože vynucená pauza byla poměrně dlouhá,
většině malým a mladým sportovcům se již
v průběhu května podařilo naskočit zpět do tréninku. Na všech bylo poznat, že jim pravidelný
pohyb s oblíbenými trenéry chyběl. I proto jsme
všechny naše kurzy o týden prodloužili až do
konce června.
Aby nikdo nepřišel ani o prázdninách
o možnost sportování, přichystali jsme na léto
2020 pestrou nabídku příměstský táborů plných
gymnastiky, parkuru, atletiky, beachvolejbalu,
k tomu zábavné hry na venkovním hřišti a plno
dalších překvapení.
Vybrat si můžete příměstský tábor zaměřený
na gymnastiku, nebo na beachvolejbal v těchto
termínech:
Příměstský tábor s beachvolejbalem
Termíny 29. 6. – 3. 7.- cena: 3.950 Kč
3. – 7. 8. – cena 3.950 Kč
24. – 28. 8. – cena 3.950 Kč
Sportovní příměstský tábor s gymnastikou
Termíny 7. – 10. 7. – cena 3.350 Kč (4 denní)
13. – 17. 7. – cena: 3.950 Kč
Více informací najdete na našem webu: www.
jojogym.cz, nebo na recepci. V případě, že vláda
vydá nařízení o zrušení sportovních táborů
a podobných akcí na konkrétní termín, tak Vám
budou vráceny finance za příměstský tábor
v plné výší bez storna poplatku.
Těšíme se na shledání v Jojo Gymu.
lgra
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Děti při beach volejbalu. Autor fotografie Matěj Říha

Nad volejbalovým obzorem
svítá
První vlaštovkou „po koronavirové epizodě“ je
Memoriál Lídy Gemperlové, jehož 9. ročník se
na volejbalových kurtech u sokolovny uskuteční
v sobotu 27. června. Naše děvčata po loňském
druhém místě se tentokrát pokusí zvítězit. Pokud
jim to ale nevyjde, nic se nestane – mnohem
důležitější je dobře si zahrát.
V září v Křenovicích u Brna proběhne mistrovství republiky ve volejbale seniorek, jehož termín
nebyl dosud stanoven – loni naše seniorky v kon-

kurenci nejlepších týmů skončily na 4. místě.
V Jindřichově Hradci je na sobotu a neděli 17.
a 18. října naplánováno mistrovství republiky ve
volejbale superseniorek. Naše „superděvčata“ na
loňském 5. ročníku obsadila šesté místo.
Byla už také rozlosována první liga žen. Naše
Áčko bylo spolu s družstvy Žižkova, Nuslí, Č.
Kostelce, Jablonce, Hronova a Plzně zařazeno
do skupiny A. První dvojutkání naše dobi-holky
sehrají 25. a 26. září doma s Žižkovem.
O termínech dalších soutěží nebylo v době
uzávěrky dosud rozhodnuto. Uvedeme je tedy až
v červencovém nebo srpnovém čísle.
HgS
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z obou stran. I přes veškeré nasazení a odhodlání zvítězit, byla naše snaha marná a tým LTC
Rudná těsně, ale zaslouženě zvítězil. Je třeba
pogratulovat týmu z Rudné, který nás přehrál
v poměru 4:2. Nezbývá než potrénovat a vyzvat
soupeře na odvetu.
fh

Družstvo A žen volejbalového oddílu Sokola Dobřichovice „v gala“ i se svými vedoucími a trenérem.
Chybí jen čerstvá maminka Monika Šmídová

Vítězný vstup F. H. Tenis
klubu Dobřichovice
Začátek mistrovských zápasů Českého tenisového svazu nám přinesl ve všech juniorských
kategoriích vítězství. Díky tomuto vynikajícímu
vstupu se všechny naše juniorské týmy dostaly
do semifinále letošního ročníku soutěže smíšených družstev ČTS 2020 a budou tak bojovat
o medaile mezi posledními čtyřmi nejlepšími
týmy Středočeského kraje. Tímto jim gratulujeme!
Další kapitolou jsou utkání našich dospělých
týmů. Letos jsme se rozhodli uspořádat přátelská utkání mezi tenisovými nadšenci, kteří

Týmy Dobřichovic a Dobříše

si rádi chodí zahrát, ale nemají možnost si oficiálně poměřit síly. Po dohodě v rámci regionu
jsme domluvili pět přátelských zápasů. Poslední
květnovou sobotu 30. 5. 2020 se historicky
poprvé utkaly týmy Dobříše a Dobřichovic,
tentokrát ve společensko-sportovním formátu.
Na dobříšských dvorcích bylo k vidění obrovské tenisové zaujetí pro hru a eleganci, kterou
utkání dodaly naše dámy. I přesto, že výsledek
rozhodně nebyl důležitý, je potřeba pogratulovat týmu z Dobříše, který nás přehrál v poměru
6:2. Polovina června nám přinesla druhé utkání,
tentokrát proti týmu LTC Rudná, opět ve společensko-sportovním formátu. Zápasy se odehrály na dvorcích v Nučicích. I zde bylo k vidění
obrovské tenisové nasazení a touha po vítězství

Tenisové soutěže v TJ Sokol
Dobřichovice
Mistráky běží v plném proudu a naše družstva
bojují o hezké umístění. Těší nás, že mnoho našich
závodních hráčů chodí trénovat i mezi sebou
a domlouvají si spolu tréninkové zápasy. Během
jara proběhla nová soutěž s názvem: „ vyhraj trenérův tenisový bag“, kde hráči měli za úkol během
jednoho měsíce nahrát co nejvíce setů. Zvítězil hráč
z kategorie mladších žáků Sam Svoboda s krásnými
49 sety.
Na léto pro vás naše tenisová škola MS GEM
přináší další novinky – tenisové a fitness kurzy
vedené zkušenými trenéry v angličtině!
Kurzy jsou vhodné jednak pro anglicky mluvicí
zájemce, kteří přiliš neovládají češtinu, ale napřiklad
i pro vas všechny, kteři byste si jen radi zdokonalili
komunikačni schopnosti, oprašili a rozšiřili slovni
zasobu, a přitom si ještě skvěle zahrajete a zacvičite!
Nabidka plati od 15. června do 30. zaři a mate
na vyběr hned z několika kurzů! Stači si vybrat
z nabidky:
1) Tenisovy kurz – 60 minut hry a tréninku tenisových dovednosti
2) Kombinovaný kurz – 30 minut tenisové lekce
a 30 minut fitness lekce
3) Kurz Fitness pro tenisty – 60 minut fitness lekce
na míru individuálním potřebám hrance
Kurzy nabízíme v moznostech: 5 lekci, 10 lekci
V připadě Vašeho zájmu pište na msgem@
seznam.cz. V ceně kurzu je vždy zahrnuto: kvalifikovaný trenér, pronájem kurtu, sportovní vybaveni, miče, cvičební pomůcky.
Tennis and fitness training in English for every
age group!
Try an enjoyable way of how to improve your
English over the summer. Play with a coach who
is an enthusiastic athlete and student at one of
the most prestigious sport universities in the
World. Besides, beginners do not have to be
worried as he speaks Czech perfectly. Trust us, it
is worth signing up!
Search our website for more information and
experience unforgettable summer.
JM
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Kultura u nás i v okolí
Dobřichovické divadelní
slavnosti 2020
Ač to vinou koronaviru vypadalo, že nebudou,
opak je nakonec pravdou. Dobřichovické divadelní slavnosti 2020 se už těší na své publikum.
V době nejasností, jak přísná budou opatření
při kulturních pořadech v létě, byli jsme už téměř
rozhodnuti, že to letos vzdáme. Nemohli jsme
zkoušet novou hru. My, stejně jako naši kolegové
a přátelé ze zvaných amatérských divadelních
souborů. Proto také tyto soubory odmítaly naše
pozvání k účasti na letošních divadelních slavnostech.
Nastala otázka: Co s tím? Odpověď na sebe
nenechala dlouho čekat. Naše touha projevit a sdílet tvůrčí energii se nedala zašlapat
a nakonec zvítězila. A navíc přece právě divadlo
může bojovat proti chmurám doby!
Dostali jsme nápad, že to letos uděláme jinak.
S jistým rizikem, s částečnou podporou města
a Středočeského kraje, jsme se rozhodli vedle
dvou amatérských divadelních souborů pozvat
také tři profesionální, které jsme chtěli podpořit
a zároveň věříme, že vás dokáží opravdu dobře
pobavit. A k tomu další tři profesionální hudební
tělesa. Kromě činoherní múzy bude na slavnostech totiž mít prostor i múza hudební. Celkem
logicky je jasné, že účast profesionálních divadel
a hudebních těles jsou pro nás finančně mnohem
náročnější. A nebudou to žádní „žabaři“. Tak tedy
popořadě.
Ve dnech 27. – 29. 6. zahájíme 12. ročník
Dobřichovických divadelních slavností úspěšnou komedií Je úchvatná, se kterou jsme se probojovali až na celostátní přehlídku amatérských
divadelních souborů Jiráskův Hronov pořádanou
v srpnu tohoto roku. Režírovala Alena Říhová.
Dne 1. července přijede amatérský soubor
z Berouna, Divadelní spolek DIVseDIV, s komedií
Kena Ludwiga Pod praporem něžných dam v režii
Elišky Radové.
Hned následující dne 2. 7. se moc těšíme na
Jitku Vrbovou, známou swingovou a country
zpěvačku, která letos slaví 80. narozeniny. Tentokrát výhradně ve stylu country hudby vystoupí
s kapelou Niagara pod vedením Radima Linharta.
Koncert spolupořádáme s Kulturním centrem
města Dobřichovice.
Dne 5. 7. představí Divadlo Radka Brzobohatého nejslavnější Moliérovu komedii Lakomec
v režii Lukáše Buriana. V hlavní roli se představí
Milan Enčev.
Dne 6. 7. se můžete zasmát u další komedie
francouzského autora Drahá legrace, kterou
přiváží Agentura Harlekýn. Hrají například Josef
Carda, Jan Šťastný, Vlasta Žehrová, Eva Čížkovská
a další. Režie se ujal Petr Kracik.
Ve dnech 12. a 13. 7. uvádíme naši komedii
„z vyšších kruhů“ Řeči v režii Petra Říhy. Máme
velkou radost, že jsme se zrovna v těchto dnech
s tímto představení dostali na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou, která nás čeká
na podzim. V hlavních rolích Ema Klementová
a Matěj Merunka.
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Večer 14. 7. proběhne představení satirické
komedie Boss Babiš divadla RePublika podle stejnojmenné knihy Jaroslava Kmenty. Sami protagonisté hry píší: „A tady končí sranda!“. Zajímavé
je, že všichni herci se střídají v několika rolích
a někdy i improvizují. Nenechte si ujít!
Na 16. 7. přiveze Divadelní spolek Žumpa
z Nučic situační komedii Amant v režii Jakuba
Pilaře.
Na závěr nás čekají dva mimořádné koncerty:
20. 7. uvede svůj letní hudební program
Tomáš Klus a
23. 7. zakončí celé Dobřichovické divadelní
slavnosti hudební těleso Bratři Ebenové.
Tak tedy to je vše. A není toho málo. Srdečně
vás zveme, přijďte. Věříme, že stejně jako my, i vy
potřebujete ke svému životu divadlo, hudbu, jistě
i knihy, filmy, výstavy, prostě kulturu. A upřímně
také věříme, že nás nenecháte na vás čekat. Bez
vás, diváků a posluchačů, to prostě nejde!
Bližší informace o vstupenkách na www.divadlodds.cz, v Infocentru Dobřichovice, na našem
facebooku a instagramu.
Kateřina Filla Věnečková

Swingová a country
zpěvačka Jitka Vrbová slaví
osmdesátiny
Oblíbená zpěvačka Jitka Vrbová opět po roce
pozvala pozvání do Dobřichovic, kde pravidelně
vystupuje na divadelních slavnostech nebo
v rámci akcí kulturního centra Dobřichovice. Kdo
máte rádi Jitku Vrbovou, přijďte s ní 2. července
od 20 hodin oslavit její životní jubileum na dobřichovické divadelní slavnosti, kde paní Vrbová
vystoupí s country kapelou Niagara a s fenomenálním klávesistou Radimem Linhartem. Pozvání
přijala také zpěvačka a herečka DDS Stáňa
Čížková, takže neváhejte a přijďte, bude to velkolepé. Koncert pořádá Kulturní centrum Dobřichovice ve spolupráci s dobřichovickou divadelní
společností. Vstupenky zakoupíte v Infocentru
nebo na www.divadlodds.cz
Andrea Kudrnová

Výstavy na zámku
Do konce června probíhala na zámku fotografická
výstava „Pelmel“ Fotoklubu Beroun. Původně měli
fotografové vystavovat v rámci Food festivalu
fotografie s gurmánskou tematikou, ale jelikož
se Food festival o rok odložil, rozhodli se autoři
vystavit fotografie jejich srdcím nejbližší, a téma
dobrého jídla a pití si ponechají na příští rok opět
k jarnímu Food festivalu 2021. Členy klubu nejsou
jen berounští nadšenci fotografování, ale také
dva dobřichovičtí občané, pan Antonín Nádvorník a Boženka Musilová, kterou známe především
jako učitelku prvního stupně základní školy nebo
jako propagátorku drátenictví.
Od 1. do 31. července na zámku vystavuje
své krajinky pan Bohuslav Kasal, který také žije
v Dobřichovicích. Vážíme si Vás všech, kteří tvoříte
umění ať už amatérsky či na profesionální úrovni.
Když bude možnost, rádi vaše umění podpoříme
a vystavíme.
Andrea Kudrnová
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DOBŘICHOVICE
sobě
sbírka na
DIVADLO
přispějeme, nemusíme se obávat, že se
bude v plánech nové radnice „škrtat“
na divadle a navíc ukážeme, že máme
osobní zájem na dění v našem krásném
městečku.
Sbírka na divadlo je u středočeského
kraje povolená, transparentní účet
je zřízený a pan starosta Petr Hampl
akci podporuje. Chcete se také přidat
a přispět? Jakákoli částka je vítaná,
od fyzických osob i organizací. Také
nápady, jak získat peníze jsou cenné.
Momentálně jsme museli všechny
plánované akce na jaro díky koronaviru
zrušit. Rádi bychom Vás však pozvali
na BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ na
PODPORU VÝSTAVBY DIVADLA
v sobotu 19. září 2020 do parku na
odpoledne plné hudby, tance a zábavy
zajištěné místními osobnostmi
a organizacemi.
Příspěvky posílejte na transparentní
účet číslo 2019777775/5500 u Raiffeisen
BANK. Jeho stav můžete zkontrolovat
na stránkách www.rb.cz pod záložkou
„Povinně zveřejňované informace“ a do
vyhledávače zadejte název Dobřichovice
sobě DIVADLO.

Také se vám v Dobřichovicích dobře
žije? Využíváte bohaté nabídky akcí
města, chodíte v létě na divadelní
představení, dáváte zde děti do školy,
školky, na kroužky do střediska volného
času Dobřichovický domek nebo na
hudební nástroje do ZUŠky? Díky
akčnímu duchu místních občanů
zde máme vše, co potřebujeme,
v docházkové vzdálenosti a nemusíme
jezdit do okolních obcí nebo dokonce do
Prahy. Proto mi připadá škoda, že kvůli
počtu účastníků a rodičů přesunuje
Základní škola Dobřichovice, ZUŠ
Dobřichovice, Středisko volného času
Dobřichovický domek, Dobřichovická
divadelní společnost a další organizace
všechny větší akce do řevnického kina
nebo do pražských divadel.
Město sice plánuje umístění velkého sálu
o kapacitě
200 osob pro tyto účely v nové radnici
na místě dnešní hasičské zbrojnice, ale
pojďme k tomu přispět. Dobřichovice
si zaslouží dostatečně velké víceúčelově
použitelné divadlo, abychom nebyli
odkázáni pouze na nádvoří zámku,
park a hezké počasí . A pokud
STAV 15.06.2020

CELKEM Kč

01.06.2020

Hallmann Christian

54 025

24.05.2020

Změlíková Alice

1 000

09.05.2020

Kočík Filip

1 000

03.05.2020

Caldovi Ivana a Emil

5 000

17.04.2020

Kučer Milada

2 000

13.03.2020

Nová Jarmila

1 000

13.03.2020

Čermáková Dana

26.02.2020

Richter Musilová Oldřiška

1 000

18.02.2020

Kratochvíl Václav a Tereza

10 000

27.01.2020

Bezděk Vladimír

23.12.2019

Čermáková Dana

20.12.2019

Dětský vánoční jarmark 2019,
SVČ Dobřichovický domek

15 525

17.12.2019

Havlík Daniel

10 000

13.11.2019

Alexy Radka

5 000

1 000

250

1 000
250

Radka Alexy, SVČ Dobřichovický domek
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na červenec
2020
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
Od 1. do 31. července probíhá výstava
krajinek Bohuslava Kasala.

Café galerie Bím

Jazz v Černošicích – Bulatkin-Mathisen-Zimring Project

Od 19. června až do 31. srpna můžete
v Café galerii Bím shlédnout výstavu
s názvem SOGGIORNO malíře Štefana
Tótha.

Další kulturní akce
Dobřichovické divadelní
slavnosti
Předprodej na představení a koncerty
slavností bude na www.divadlodds.cz
a v omezeném množství i v Infocentru.
Pořádá DDS.

Sobota 27., neděle 28.,
pondělí 29. června od 20:00
na nádvoří zámku
Je úchvatná
Komedie – DDS

Středa 1. července od 20.00
na nádvoří zámku
Pod praporem něžných dam
Komedie – divadelního spolku DIVseDIV
Beroun, pořádá DDS.

Čtvrtek 2. července od 20:00
na nádvoří zámku
Koncert Jitky Vrbové
s kapelou Niagara, Radimem
Linhartem a Stáňou Čížkovou
Pořádá Kulturní centrum Dobřichovice
ve spolupráci s DDS
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Neděle 5. července od 20:00 na
nádvoří zámku
Lakomec
Komedie divadla Radka Brzobohatého
Praha, pořádá DDS

Pondělí 6. července od 20:00 na
nádvoří zámku – Drahá legrace
Komedie – agentura Harlekýn, pořádá
DDS.

Neděle a pondělí 12., 13.,
července od 20:00 na nádvoří
zámku – Řeči
Komedie – Dobřichovické divadelní
společnosti, pořádá DDS.

Úterý 14. července od 20:00 na
nádvoří zámku – Boss Babiš
Satirická komedie divadla RePublika
Praha, pořádá DDS.

Čtvrtek 16. července od 20:00 na
nádvoří zámku – Amant
Komedie ochotnického spolku Žumpa
Nučice, pořádá DDS.

pondělí 20. července od 20:00 na
nádvoří zámku
Tomáš Klus
Koncert, pořádá DDS.

čtvrtek 23. července od 20:00
na nádvoří zámku
Bratři Ebenové
Koncert, pořádá DDS.

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Jana Koubková Duo
Koncert nejen se slavnými jazzovými standardy,
ale i současnou tvorbou světoznámých jazzmanů
včetně vlastních skladeb a textů Jany Koubkové.
Pianista Ondřej Kabrna zde Janu nejen citlivě
doprovází, ale je též výborným sólistou. Oba
muzikanti spolu spolupracují i na jiných projektech což celkovému projevu kapely dobře prospívá. „Zrovna tak hrát v duu nás velmi baví a náš
repertoár je velmi rozmanitý. Nejsme ničím vázáni,
doslova si hrajeme a sami sebe umíme překvapit
osobitými improvizacemi“ Srdečně Vás zveme
v pátek 10. července od 20.00 na zahrádku Club
Kina. V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční v clubu. Vstupné 150 Kč. Vstupenky
si můžete také zakoupit i online na webu SMS
ticket.
Jazzový dýchánek s Petrou Vlkovou a Václavem Tobrmanem
Od vystoupení zpěvačky Petry Vlkové a zpívajícího pianisty Václava Tobrmana čekejte hlavně
pestrost a zábavu. Podstata koncertu bude
jazzová, ale u jazzu rozhodně nezůstane. Zazní
i pár ikonických popových songů a co je důležité, také několik slavných českých (filmových)
melodií. Oba aktéři milují kouzlo okamžiku a jsou
duchem baviči. Počítejte proto s jistou mírou
improvizace a spontánním vývojem večera
včetně možnosti, že se ke zpěvu přidá i publikum nebo se někdo pustí do tance. Hudební

AUTOMYČKA CAFÉ ČERNOŠICE
nabízí
samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24h
profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů
prodej autokosmetiky SONAX
posezení, výbornou kávu, občerstvení
desinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu na
počkání (cca 30 min.) - ,,čekací káva“ v ceně!!
Kontakt: Tallwide s.r.o., Radotínská 2304, Černošice,
tel. +420 603 533 336, +420 603 377 527
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Jazz v Černošicích – Jana Koubková Duo

Školní jídelna Dobřichovice
přijme vyučenou kuchařku,
praxe v oboru výhodou.
Zn.: vařím ráda a s láskou.
Kontakt na vedoucí jídelny: Sochacká Jana, telefon 739210345
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be 20 rok
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tů

Linka tísňového volání – 112

Od

Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

Stavební úřad – 25771−1402

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

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

sobota 4. a 18. července od 8 do 12 hodin

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

spolupráce Petry a Vaška letos započala svůj
čtvrtý rok a k velké radosti obou protagonistů se
stále častěji stáčí směrem ke koncertním vystoupením. Petra je nejvíc doma v jazzu a swingu,
ale s velkou oblibou také propojuje jazzové
prvky s popem. Velmi ráda si hraje s melodiemi
a frázováním, a díky svojí hravosti umí notoricky
známé kousky posunout za hranice jejich běžné
interpretace. Vaškovou doménou je jednak jeho
všestrannost – hraje, zpívá, moderuje, skládá
hudbu i texty. A kromě toho, že je velmi vyhledávaným doprovazečem zpěvaček všeho druhu,
se vyznačuje také schopností zahrát a zazpívat
na přání prakticky cokoli.
Srdečně Vás zveme v pátek 17. července
od 20.00 na zahrádku Club Kina Černošice.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v clubu. Vstupné předprodeji 100 Kč na
místě 150 Kč.
Bulatkin-Mathisen-Zimring Project
DANIEL BULATKIN (CZ/RU) – piano, fender
rhodes & synth PER MATHISEN (NO) – double
bass & bass guitar UTSI ZIMRING (ISR) – drums.
Nový projekt dlouhodobě fungující ostřílené
rytmické sekce norského kontrabasisty Pera

Mathisena a izraelského bubeníka Utsiho
Zimringa a nového objevu na české jazzové
scéně – mladého pianisty Daniela Bulatkina.
O kvalitě rytmiky Mathisen-Zimring vypovídá
hlavně dlouhý výčet hvězd světového formátu,
které doprovázela – např. Ulf Wakenius (Oscar
Peterson, Michael Brecker); Mike Stern (Jaco
Pastorius, Miles Davis); Dave Kikoski (držitel
ceny Grammy za desku s Mingus Big Bandem)
a další. S posledním jmenovaným natočili roku
2016 velmi kladně přijaté studiové album “New
York City Magic” u evropského vydavatelství
Alessa Records. Kapela představí zejména aktuální autorskou tvorbu všech svých členů. Ta osciluje na pomezí moderního mainstreamového
jazzu a vysokoenergetické fusion. Zvuk tria se
tedy pohybuje od klasického akustického tria až
k moderním elektronickým sestavám. Repertoár
je doplněn nápaditě zaranžovanými jazzovými
standardy z období post-bopu. Srdečně Vás
zveme v pátek 31.7 od 20.00 na zahrádku Club
Kina. V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční v clubu. Vstupné 150 Kč. Vstupenky
si můžete také zakoupit i online na webu SMS
ticket.
Pavel Blaženín

č í s l a

před zámkem

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

www.dobrichovicketrhy.cz
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Matrika – 25771−2478

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

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