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Slovo starosty
Zahájení provozu školní
jídelny
Rekonstrukce školní budovy v Raisově ulici se
konečně blíží k důležitému milníku. Tím je zahájení provozu nové školní kuchyně a jídelny. Práce
na přístavbě byly společností Chládek a Tintěra
zahájeny v první polovině června, aby bylo
možno co nejvíce prací, které omezují provoz
školy, provést během letních prázdnin. I tak
ale bohužel došlo k několikatýdennímu skluzu
v harmonogramu prací, kvůli kterému se zprovoznění nové kuchyně posunulo až na druhou
polovinu listopadu. Od 22. listopadu by však
již měl začít výdej obědů pro žáky 1. – 3. tříd
a o týden později by pak jídelna měla fungovat
v plném provozu pro celou školu. Vím, že na
zahájení provozu školní jídelny žáci i jejich rodiče
netrpělivě čekali a to, že škola byla od začátku
tohoto školního roku bez kuchyně a jídelny, jim
často způsobovalo nemalé komplikace. Přesto
bych chtěl poprosit zpočátku o shovívavost,
než se paní kuchařky zapracují v nové kuchyni,
která má úplně jinou dispozici, než ta předchozí
a vychytají všechny „mouchy“ v organizaci práce
v novém prostředí. Jistě vám vaši shovívavost
později oplatí dobrými jídly pro vaše děti, podávanými v hezkém prostředí nové jídelny. Školní
kuchyně je společností P. V. Service, která vyhrála
výběrové řízení na gastro zařízení, vybavena
téměř kompletně novou technologií, která by
zaměstnankyním měla proti předchozímu stavu
značně usnadnit práci. Věřím, že se v novém prostředí paní kuchařky rychle zabydlí.

Zahájením provozu školní jídelny však stavební aktivity na školní budově v Raisově ulici
zdaleka nekončí. Během zbytku letošního roku
a v celé první polovině roku příštího budou pokračovat práce na přístavbě budovy, do níž budou
přemístěny šatny pro celý první stupeň a zároveň
zde vznikne další nová učebna a sborovna pro
pedagogy. Stavba by měla být kompletně dokončena počátkem letních prázdnin 2022.

Nákup nové multikáry
a zimní údržba
Zimní období je již za dveřmi a s ním přichází
pro zaměstnance našich technických služeb
často náročná povinnost zimní údržby komunikací. Protože stará technika pomalu dosluhuje,
rozhodla rada města koupit pro naše technické
služby nové vozidlo typu Multicar se zařízením pro zimní práce na silnicích, tedy sypačem
a radlicí pro odklízení sněhu. Zastupitelstvo na
svém posledním zasedání pro tyto účely schválilo
rozpočtovou změnu, v rámci níž na nákup stroje
vyčlenilo potřebné prostředky. Nová multikára by
měla být dodána během příštích týdnů, doufám
tedy, že bude k dispozici, než nás zastihne větší
nadílka sněhu. Nový stroj bude mít náhon na
všechna 4 kola. To byl jeden z hlavních požadavků kolegů z technických služeb z důvodu
mnohem lepšího zdolávání svažitých ulic na
Brunšově v zimním období.
Rád bych v souvislosti s blížícím se zimním
obdobím zopakoval prosbu, o níž jsem se zmiňoval již v minulém roce. Chtěl bych požádat

všechny, kdo parkují svá auta na veřejných komunikacích, aby zde svá auta při sněhové nadílce
neodstavovali/neparkovali. Traktoru či multikáře s pluhem v místech, kde auta parkují, chybí
prostor pro manévrování a hrozí tak poškození
parkujících vozidel, která jsou přitom navíc zahrnuta hradbou odklízeného sněhu.

Vítání občánků po dvou
a půl letech
Z důvodu protiepidemických opatření nemohlo
v minulém roce proběhnout tradiční vítání nově
narozených dobřichovických dětí. Slavnost se
nemohla konat ani letos na jaře, a tak musela být
přesunuta až na pozdně podzimní listopadový
termín. Na slavnostním přivítání nově narozených dětí jsme se tentokrát sešli v sále MUDr.
Fürsta místo v zámku, kde je v tuto dobu již
dost zima. A protože jsme vítali nejen miminka
narozená v roce 2020, ale i o rok starší děti, narozené v roce 2019, bylo na letošní vítání pozváno
rekordních 95 malých dobřichovických děvčátek
a chlapců. Letos jsme se proto rozhodli rozdělit
slavnost do pěti menších skupinek a vítání proběhlo ve dvou dnech. Byl bych moc rád, kdyby
přivítání dětí, narozených v letošním roce, proběhlo již v obvyklém termínu v červnu 2022
bez omezení protiepidemickými opatřeními.
A malým dobřichovickým přeji, aby v našem
městě prožili krásné dětství a třeba jednou, až
dospějí a založí rodinu, přivítali své děti opět
právě zde v Dobřichovicích.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Historická fotografie na
titulní straně
Dnes vám na titulní straně Informačního listu
představujeme pozoruhodnou fotografii zmizelých Dobřichovic pocházející z doby těsně
před 2. světovou válkou. Je to pohled z promítací kabiny biografu, který se nacházel
v budově restaurace Na staré poště. Restaurace,
kterou ti starší ještě pamatují, stála na rohu ul.
Pražské a Vítovy a byla kolem roku 1993 zbourána. Co si ale již nikdo pamatovat nemůže
je, že Stará pošta měla kromě hlavní budovy
ještě menší severní křídlo, které zasahovalo do
silnice Dobřichovice – Lety – Řevnice a muselo
se objíždět. V roce 1939 bylo však toto menší
křídlo zbouráno, protože se tehdy rekonstruovala celá silnice. Její trasa se zarovnala
a od té doby vypadá tak, jako ji známe dnes.
Autor fotografie je František Petrák (1903-1947),
hodinář, fotograf a spolumajitel hostince Stará
pošta. Byla to významná osobnost společen-

ského a kulturního dění ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století v Dobřichovicích.
Jan Neubert

Milostivé léto pro
zadlužené osoby
Parlament v létě 2021 schválil novelu zákona
o exekucích. Ve smyslu novely bylo vyhlášeno
tzv. „Milostivé léto“, které platí od 28. října 2021
až do 28. ledna 2022 (i když se jedná o zimní
měsíce). Jedná se o velkorysou pomoc státu
dlužníkům v exekuci, kteří neuhradili v termínu
své závazky z pokut, půjček a dalších plateb,
zvýšené o pokuty, penále a další tzv. „příslušenství“ a dostali se do exekuce.
Kdo tedy do 28. ledna zaplatí exekutorovi tzv.
jistinu dluhu, což je původní dlužná částka a poplatek ve výši 908 Kč, odpustí se mu zbytek dluhu.
Odpouštění příslušenství se týká pouze
exekucí vymáhaných soudním exekutorem.
Na daňové a správní exekuce se milostivé léto

Obrázek na titulní straně: Stará pošta na rohu Pražské a Vítovy ulice
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nevztahuje! Dlužník nesmí být také v insolvenci.
Jedná se ale jen o dluhy, kde je oprávněným věřitelem tzv. „veřejnoprávní subjekt“. Mezi takové
subjekty se řadí:
Česká republika a její orgány, např. státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné
výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy,
nemocnice, zdravotní pojišťovny, ČEZ apod.
obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a měst (dopravní
podniky, technické služby obcí a měst),
státní podniky nebo národní podniky,
zdravotní pojišťovna,
Český rozhlas nebo Česká televize
Nevztahuje se to ale na soukromé osoby
a subjekty, na soukromé banky (a to jsou skoro
všechny), nestátní agentury půjčující peníze,
různé leasingové společnosti atd.
Potřebujete-li poradit, zavolejte na help linku:
770 600 800 nebo okamžitě kontaktujte svého
exekutora, který by vám měl poradit jak dále
postupovat.
vk
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Starosta a členové zastupitelstva přivítali nové občánky Dobřichovic s jejich rodiči

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Dovolujeme si upozornit občany Dobřichovic na
poslední letošní svoz nebezpečného odpadu,
který proběhne 11. prosince 2021. Hned následující sobotu, tedy 18. prosince 2021, proběhne
rovněž svoz velkoobjemového odpadu.

Kontejnery budou v obou termínech přistaveny dle následujícího rozpisu:
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici
Vítově
11:00 – 12:00: před budovou MŠ v ulici
Březové – Francouzská
12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na ulici 5.
května

Za odložení velkoobjemového ani nebezpečného odpadu do kontejneru nebudete osádce
vozu nic platit, protože náklady jsou pokryty
poplatkem za odpad.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, zářivky
a výbojky, veškeré monočlánky a podobné suché
baterie a další nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad nepatří do popelnice!
Musí se odborně recyklovat nebo ukládat na speciálně zabezpečenou skládku, aby neohrožoval
naše životní prostředí.
Co patří do velkoobjemového kontejneru?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a větší kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
O termínech svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro rok 2022 Vás budeme
informovat v následujícím vydání Informačního
listu. Tou dobou snad již bude znám i předpokládaný začátek svozu bioodpadu pro rok 2022.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Starosta předložil radě návrh společnosti Alset
na odkup pozemku 1295/11 mezi silnicí II/115
a halou. Starosta navrhl řešení – rozdělit pozemek
tak, aby byl zachován přístup k dvěma prodejnám
a k napojení budoucí páteřní komunikace mezi
na Pražskou ulic a ul. 5. května. Radní diskutovali
o procesu případného prodeje a jeho přínosu pro
město; došli ke shodě, že je nejprve nezbytné
ujasnit si se zpracovatelem územního plánu Ing.
arch. Hniličkou využití dotčeného území podle
UP (uliční prostor). Na základě tohoto vyjádření
pak proběhne další diskuze o možnostech využití
tohoto pozemku či jeho případném prodeji.
V souvislosti s vypořádáním připomínek města
Dobřichovice k územnímu plánu Karlíka se na
město Dobřichovice obrátila starostka Karlíka se
žádostí o prodej části pozemku 1394/1 ve vlastnictví města Dobřichovice, kde by bylo dle názoru
odborníků vhodné místo na vybudování samostatné ČOV pro obec Karlík. Starosta upozornil
radní, že se jedná o dlouhodobou záležitost – nyní
svoji kapacitou dobřichovická ČOV postačuje, ale
do budoucna je snaha obce Karlík o vybudování
vlastní čističky krok správným směrem. Radní
s odprodejem pozemku souhlasí za předpokladu,
že bude pozemek vázán striktně na stavbu ČOV.
Rada města Dobřichovice pověřila starostu
jednáním s obcí Karlík a získáním návrhu na
formu odkupu (výměny) pozemku.

Starosta předložil doplněnou cenovou
nabídku M. Velebila na opravu fasády objektu
hotelu Pod Vinicí, resp. té části fasády, kde
sídlí Centrum sociální rehabilitace Náruč, které
o cenovou nabídku M. Velebila, požádalo. Jedná
se o zednické opravy, opravy klempířských prvků
a fasádní nátěry přízemní části i patra levé části
budovy z pohledu od ulice. Fasádu pravé části
opravil pan Blahovec, který má pronajatu restauraci a hotel. Jedná se tedy o rozšíření rozsahu
opravy i na první patro, aby fasáda byla jednotná.
Při té příležitosti místostarosta Pánek opět připomněl, že je třeba v dohledné době vyspecifikovat
záměr, který má obec s touto nemovitostí.
Rada se zabývala projektovou dokumentací
k parcelaci pozemku č. 2233 pro stavbu rodinných domů a infrastruktury. Jedná se o pozemek,
na němž byla v minulosti vyhlášena stavební
uzávěra (v minulém územním plánu měl regulativ
„O“ a hrozilo, že bude zastavěn velkým nákupním
centrem). V novém územním plánu je umožněno
na pozemku bydlení v rodinných domech na
větších parcelách. Radní diskutovali o samotné
parcelaci i o jejím vlivu na okolní pozemky; shodli
se na tom, že principiálně je návrh parcelace
v pořádku, ale je třeba dořešit vazby na přiléhající
komunikace (stávající uliční systém, napojení na
silnici do Všenor apod.).
Společnost Grido architektura & design, s. r.
o., v zastoupení stavebníka TJ Sokol Dobřichovice
předložila v rámci stavebního záměru „Rozvoj
sportovní infrastruktury v Poberounčí – Rekon-

strukce atletického oválu a výstavba zázemí
v Dobřichovicích“ žádost o vyjádření města
k projektové dokumentaci pro spojené územní
a stavební řízení a k umístění přípojky SEK (slaboproudu) v chráničce do komunikace na pozemku
města Dobřichovice. Radní Knajfl přiblížil radním
předložený záměr; místostarosta Pánek pak upozornil na skutečnost, že je třeba, aby byl souhlas
podmíněn vyřešením stanoviště kontejnerů na
separovaný odpad ze strany žadatele.
JUDr. L. Müller předložil radě návrh na zrušení
rozhodnutí Rady Městského národního výboru
v Dobřichovicích ze dne 13. 7. 1948. Gen. Syrový,
který bydlel v našem městě od roku 1938, kdy
zde postavil vilu ve Strmé ulici, byl na slavnostní
schůzi zdejšího zastupitelstva 10. 4. 1938 jmenován čestným občanem Dobřichovic. Dne
13. 7 1948 byl ale čestného občanství zbaven
rozhodnutím Rady Městského národního výboru
v Dobřichovicích. Současná rada města souhlasí
s navrácením čestného občanství arm. gen. Janu
Syrovému a pověřuje starostu, aby zjistil správný
postup navrácení čestného občanství a předložil
návrh ke schválení zastupitelstvu.
Vzhledem k plánovanému ukončení praxe
zubní lékařky v Dobřichovicích MUDr. Jansové
(duben 2022) kontaktovala radu MDDr. Němcová
se záměrem tuto praxi převzít. Starosta informoval radu o soouřasné výši nájmu za zubní ordinaci.
Na pronájem ordinace bude třeba zveřejnit
záměr. Radní upozornili, že v okamžiku stanovování nájmu je třeba počítat s valorizační doložkou.
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Rada obdržela žádost o příspěvek na tříkolku
pro chlapce s vážným zdravotním handicapem.
Tajemník předloží žádost k posouzení sociální
komisi.
Organizátor festivalu Všechny chutě světa
žádá o možnost přesunout konání festivalu na
louku směrem k lávce. Starosta se domnívá, že
pan Oršoš disponuje veškerým materiálem (oplocenky, agregáty) a realizace festivalu na louce
nebude problémem pro něj, ani zátěží pro město.
Starosta předložil radě cenovou nabídku na
projekt nové hasičárny na pozemku stávajícího
úřadu od arch. O. Hájka. Jedná se o poměrně
vysokou cenu, nicméně je to již druhá nabídka,
kterou Ing. arch. O. Hájek předložil na základě
jednání se starostou (ta první byla dokonce o 1
mil. Kč vyšší). Nabídka vychází z předpokládaných investičních nákladů, které radní obdrželi
v podkladech. Radní se shodli, že v případě,
bude-li se jednat o dokumentaci natolik podrobnou, že dle ní bude možné zakázku vysoutěžit, je
cena adekvátní.
Radní Knajfl upozornil radu na nesrovnalosti
s dodržením územního rozhodnutí při stavbě
komunikace v Dlouhém dílu; nejvyšší bod nově
vznikající ulice Nová Zelená je stanoven na
204,40; nejvyšší bod je aktuálně ve stejné výšce
jako protipovodňová hráz v ulici Randova a cca
o 40 cm výš než je uvedeno v územním rozhodnutí. Dle informací stavebního úřadu již byl stavebník vyzván ke snížení nivelety budoucí ulice
a aktuální práce jsou s touto výzvou v souladu.
Dále radní Knajfl upozornil na potřebu vzniku
dokumentu „Plán rozvoje sportu“. Tento dokument by město ze zákona mělo schválit a jako
základ lze využít ten, který již vznikl pro potřeby
Sokola, dopracovat jej a vydat. Starosta zadá
vyhotovení tohoto dokumentu tak, aby strategii
na svém letošním posledním zasedání mohlo
schválit zastupitelstvo.
Starosta informoval radu o záměru realizovat
24. 9. 2022 v Dobřichovicích sraz autoveteránů
bývalých socialistických států; organizátoři očekávají účast cca 600 vozidel; radní se shodli na
podpoře akce s tím, že by bylo vhodné vybírat
pouze účastnický poplatek od majitelů vozidel
(tedy nevybírat vstupné od návštěvníků); organizátoři budou vyzváni k tomu, aby byli schopni
zabezpečit a organizovat parkování diváků a informovat je o tom, že je preferována hromadná
doprava návštěvníků (vlak) před dopravou osobní.
Na další zasedání rady byl pozván Matěj
Neubert, který představil upravený návrh uličních hodin, jež by měly být umístěny na křižovatce ulic Palackého a 5. května. Vysvětlil své
preference materiálu (ocelová varianta je oproti
sklu mj. zásadně levnější, jednodušší na manipulaci i údržbu, časově výrazně méně náročná.
Dále vyspecifikoval rozměry hodin, samotný
princip ukazování času a další technické i vizuální podrobnosti. Na závěr konstatoval, že od
okamžiku finálního rozhodnutí až po umístění
hodin a jejich definitivní uvedení do provozu je
třeba počítat s časovou lhůtou cca 1 rok. Radní
diskutovali o dalších variantách materiálu, rozměrech i např. o možnostech barvy a odstínu hodin
a pozvali pana Neuberta na jedno z dalších zasedání rady v prosinci 2021.
Rada se zabývala dokumentací pro společné
povolení rekonstrukce západní části Lesní
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Osmáci si cestou na Tetín užili dech beroucí výhled na Berounku
ulice. Protože se jedná o poměrně velký úsek,
je třeba pokusit se na její rekonstrukci získat
prostředky z dotace. Radní Knajfl upozornil,
že vzhledem k častým problémům s dešťovou
vodou vytékající z lesa, je při stavbě třeba dbát
na dostatečné množství i kapacitu odvodnění,
které je zde převážně řešeno povrchovou dešťovou kanalizací.
Rada se zabývala žádostí stavebníka pana
D. Linharta o souhlas ke stavbě nafukovací haly
v Letech. Radní se shodli na tom, že k posouzení žádosti nemají dostatečné podklady – např.
výpočet dopravy v klidu, hlukovou studii, světelně technické vlastnosti objektu, popis provozu
včetně cílové skupiny projektu; v žádosti dále
chybí informace o sociálním zázemí haly apod.
a žádají doplnění žádosti.
Místostarosta Pánek předložil radě návrh na
stavební úpravy týkající se MŠ Dobřichovice –
jedná se zejména o opravu fasády a vybudování
nových parkovacích míst v ulici Březová podél
plotu MŠ. S oběma návrhy radní souhlasili.
Na město se obrátila občanka Dobřichovic
se žádostí o příspěvek na lyžařský kurz pro jejího
syna. Sociální komise po prostudování podkladů
doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000
Kč, a proto rada příspěvek schválila.
Starosta informoval radní o výhradách některých obyvatel Anglické ul. k výsadbě nových
stromů – rada pověřuje starostu osobním jednáním s těmito občany za účelem nalezení kompromisního řešení.
Místostarosta Pánek vznesl dotaz, kdy bude
pro veřejnost otevřena restaurace Pod vinicí;
nájemce nemovitosti již několikrát uvedení do
provozu přislíbil, ale doposud k němu nedošlo;
radní tedy pověřili starostu jednáním s nájemcem; při jednání bude nájemce upozorněn, že
nedojde-li k otevření restaurace do konce roku
2021, může být nájemní smlouva vypovězena.
Radní Kándl informoval o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Lety a konstatoval, že došlo k přijetí valné většině požadavků
města Dobřichovice.
Starosta navrhl radním možné termíny realizace Vinařských slavností 2022 – preferován je
termín 26. – 27. 8. 2022.
Podle zápisu z jednání vk

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Výlet 8. A na Tetín
Vydali jsme se po stopách sv. Ludmily. Nenechali
jsme se odradit předpovědí počasí a vyrazili ze
Srbska přes Kodu do Tetína. Tam nás čekala průvodkyně, která vyprávěla nejen známý příběh
o zavražděné Ludmile před 1100 lety, ale také
o slavnostech, které v září Tetín zažil.
Zopakovali jsme si legendu, pověst a také
pocit společného zážitku mimo školu. Počasí nám
přálo a výhled na Berounku bral dech.
Radka Habešová

Proč letadlo létá?
To byl název přednášky, kterou pro žáky 8. A a 8.
C připravil pan Karel Bittner žijící v Letech, který je
zaměstnán v Aero Vodochody. Velkým překvapením pro mnohé bylo, že jim k tomuto pochopení
stačí znalosti z fyziky ze sedmého ročníku a že
letící letadlo a houpačka fungují na stejném principu. Žáci byli pozorní, spolupracovali a myslím, že
si přednášku i nové informace z ní plynoucí užili.
Hana Ohnůtková

První vzácné trofeje našich
žáků
Výsledky okresního kola Přírodovědného klokana,
soutěže pro podporu zájmu o přírodovědné a technické obory, vynesly Bořka Maxu (9. A) a Jana Kozmu
(8. B) na krásné druhé místo. Velká gratulace kluci.
Za první čtvrtletí jsme kromě této soutěže
stihli zorganizovat školní kolo Pythagoriády
a soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR. Z obou máme kandidáty postupující do
okresního kola. Přejeme hodně štěstí.
Jana Zajaková
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Zajímavosti

Památník událostí 17. listopadu 1989 v ul. 5. května

Výročí pádu
komunistického režimu
V podvečer 17. listopadu, tedy již po uzávěrce
Informačního listu, se ve dvoře křižovnického
zámku a před ním sešlo asi 200 našich spoluobčanů, aby si připomnělo, že je to již 32 let, kdy
jsme se zbavili komunistické diktatury, vlády
jedné strany a omezení občanských svobod.
Na nádvoří promítali organizátoři setkání různé
filmy o novém životě v našem městě, v 17:11
jsme se připojili na vysílání ČT 24 a vyslechli
jsme si v přímém přenosu z Národní třídy píseň
Modlitba pro Martu v podání zpěvačky Jany
Kirschner a následně z místní obrazovky i originál této symbolické písně v podání Marty
Kubišové.
Na věži zámku se rozsvítilo rudé srdce a fasáda
k řece byla slavnostně nasvícena v národních
barvách.
Setkání se zúčastnili mnoho našich spoluobčanů, kteří události roku 1989 prožívali jen jako
děti nebo ještě nebyli na světě, ale je vynikající,
že tehdejší události neberou jako historii, ale jako
odkaz pro budoucnost. Děkuji jim za to.
Velké díky patří organizátorům tohoto setkání
a všem dalším, kteří se o něj zasloužili.
V. Kratochvíl

Dárkové poukazy z CKP pod
stromečkem potěší
Advent téměř klepe na dveře a pomalu se opět
začneme zamýšlet nad tím, jak naše blízké
o Vánocích potěšit. Možná že již nyní prohlížíte
nabídku různých e-shopů či procházíte obchody
v nákupních centrech. A co si tentokrát udělat
procházku k nám na Vyhlídku?

Před dvěma lety povstal z popela nejstarší český maraton z Prahy do Dobříše
Nabídka našich služeb je široká a najdete u nás
dárky pro celou Vaší rodinu i pro Vaše přátele.
Někdo miluje masáže, jiný bych chtěl chodit
pravidelně cvičit, dalšího bolí záda a už konečně
by s tím rád něco udělal. Netroufnete si odhadnout, co konkrétně by komu udělalo radost? To
ani nemusíte. Věnujte dárkový poukaz v jakékoliv
hodnotě a výběr konkrétní služby už nechte na
obdarovaném. Můžete dokonce darovat jeden
poukaz pro celou rodinu.
Tak si to shrňme – dárkové poukazy vystavené
na jakoukoliv částku je možné použít k úhradě
všech služeb našeho centra. Jejich platnost je 1
rok a jsou přenosné. Vánoční dárkové poukazy
Vám hezky zabalíme a přidáme malý dáreček pro
radost.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Kurzy pro ženy
Trápí vás inkontinence?
Máte časté nutkání k močení nebo pocit unikající energie? Jste unavená? Potřebujete zpevnit
pánevní dno?
Večerní kurz pro ženy, na tabuizované téma
inkontinence, péče o ledviny a pánevní dno se
uskuteční 2. 12. od 18 hodin v Dobřichovicích,
ve spolupráci s fytoterapeutkou a dalšími odbornicemi. Živě v komorním kruhu i online, můžete
požádat také o zaslání videozáznamu. Více informací a rezervace místa: online.zivaradost.cz/in.
Živé setkání proběhne v CKP Na vyhlídce 582,
místo poptejte na telefonu 603-152194.
Tajemství pánevního dna
Kurz pro ženy, které si potřebují odpočinout,
zpevnit či uvolnit pánevní dno, připravit se na

početí nebo doléčit následky porodu, zmírnit
menstruační potíže, zharmonizovat hormonální
systém, mít víc energie a potěšení ze života.
Živý kurz Tajemství pánevního dna s Mgr. Ivetou
Kučerovou, zkušenou lektorkou metody 3x3 pro
péči o pánevní dno v souvislostech celého těla,
emocí a vitality, plodnosti, sexuality i ženské
moudrosti se uskuteční v sobotu 4. prosince
2021 v tanečním sále Dobřichovického Domku,
5. května 12.
Víc podrobností na: online.zivaradost.cz/
tajemstvi, www.zivaradost.cz
Mgr. Iveta Kučerová

Z Prahy až do Dobříše okolo
Dobřichovic přes Brdy
v adventním čase – je tady
nejstarší český maraton
Před dvěma lety povstal z popela nejstarší český
maraton z Prahy do Dobříše, vedený přírodními
stezkami podél Vltavy, přes Cukrák a pak Brdským
lesem. Ano, ani covid ho loni nesložil, byť se běžel
jako „individuální časovka“ bez hromadného
startu. A letos se chystá repete, a to v sobotu 11.
prosince.
„Chceme tak na závěr sezony dát šanci běžcům
užít si přírodu a připomenout si čas, kdy jsme
museli společně překonávat těžkosti,“ říkal na jaře,
při plánování ročního kalendáře Martin Dvořák,
ředitel oblíbeného seriálu Trail Running Cupu,
nejstaršího svého druhu na české půdě.
Jenže jako by předpověděl návrat podivných
časů. Přestože loni ani letos jako jediný z velkých
celostátních sérií nezrušil žádný závod, omezení
ho pochopitelně dostihla. Ale pořadatelé jsou
připraveni a můžete se těšit na občerstvující proběhnutíčko. Loni taktéž těsně před Vánoci bylo
nádherně, slunce, v lese ležel sněhový popra-
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šek… Maraton má 593 metrů převýšení, desítka
125.
Vyráží se mezi osmou a jedenáctou z A Parku
vedle bývalých ledáren v Braníku, tam dostanete
startovní číslo a odpípnou vám časomíru. Ti, kteří
se chtějí vydat pouze na desetikilometrovou
trasu, se mohou připojit mezi dvanáctou a jednou
v Kytíně. A do cíle v SK Vlaška na kraji Dobříše je
potřeba dorazit do čtvrté hodiny odpolední. Za
odměnu čeká kromě dobrého pocitu a poplácání
po zádech i lahodné rizoto s pivkem. Není nutné
to rvát domrtva, stačí se proběhnout pro radost.
S přáteli.
A k tomu si připomenout historii starých c. a k.
sportsmanů, vždyť tenhle maraton oslaví už 114.
narozeniny. Kníže Jeroným Colloredo – Mansfeld
(jeho vnuk Jerome nyní opět žije na dobříšském
zámku), sportovní nadšenec a protektor závodu,

tehdy poprvé v roce 1908 věnoval stříbrný pohár
jako hlavní cenu pro nejrychlejšího běžce. Určil
trať (tenkrát ještě) z Prahy-Smíchova do Dobříše
v délce 40 kilometrů a dal tím podnět organizátorům závodu z S. K. Slavia.
Díky tomu v nově vytvořeném závodu
odstartoval legendární sportovní buditel a spoluautor olympijské charty Jiří Guth-Jarkovský
z tehdejšího kraje Prahy šest běžců doprovázených nejméně dvaceti cyklisty, dvěma automobily a čtyřmi fiakry do Dobříše. Pořadí
běžců ještě lze dohledat v Národní knihovně,
časy prvních dvou však bohužel nikoliv, neboť
byli v cíli dříve, než to stihl oficiální časoměřič
jedoucí ve fiakru.
„Hodně zajímavý profil, velmi pestrý, ani
rovina, ani těžké kopce,“ pochvalovali si předloni všichni dotázaní, kteří proběhli nakonec

celkem celých 44 kilometrů. Slavnostní ceremoniál se změnil v rodinnou party vítězné rodiny
Gerychových. „Trénovat stíháme při práci, jak to
jde. I proto jsme se odstěhovali sem pod Brdy,
kde jsou krásné terény,“ říká Michaela Gerychová,
profesí veterinářka. Skončila sedmá v absolutním
pořadí za 3:20:01. Jedničkou se stal její muž
David, bývalý špičkový steeplař a nyní vědecký
pracovník vojenského CASRI, v čase 3:00:15.
Další vytrvalecký zásek si na pažbu zařízl třeba
i primácký moderátor Petr Vágner. Loni vyhrál
v „samoběhu“ Aleš Sedlák a nacpal se dokonce
pod tři hodiny za 2:58:51.
Tak se tužte, borci! Covidu uniknete snáz
v lese v okolí Dobřichovic než v nákupáku.
Více informací i přihlášky najdete na www.
trailrunningcup.cz
Tomáš Nohejl

Potřeby a spokojený život lidí „nepejskařů“
v našem městě je velmi znevýhodněn bezohledným chováním skupiny arogantních (a asi
i neznalých a naivních) pejskařů, kteří pojali
podezření, že mohou vše a že jim naše město
patří – na vině je však hlavně nečinnost (a možná
i neschopnost) vedení města, jeho dlouhodobá
neochota nastavit (nebo alespoň obnovit – stávající vyhlášku město před nedávnem bez náhrady
zrušilo) jednoduchá a jasná pravidla – tak, aby
zde vedle pejskařů mohli v klidu žít i ti ostatní
(třeba i ti ohleduplní pejskaři, kteří jsou se psy
na vodítku proti volně puštěným psům ve velké
nevýhodě).
V zápisu Rady ze dne 21. 9. 2021 je uvedeno
– „vedení města není přívržencem svazování obyvatel Dobřichovic přílišným množstvím vyhlášek a z nich plynoucích zákazů a pravidel, která
by měl mít každý občan respektující základní
pravidla společného soužití přirozeně respektovat“. Tím vyjádřili myšlenku, že ani OZV (obecně
závazná vyhláška – poznámka redakce) nezabrání
psům nezodpovědných majitelů v případných
útocích, zejména na jiné psy, či dokonce obtěžování nebo ohrožování obyvatel. Ano, souhlasím,
každý občan by měl základní pravidla společného soužití respektovat, ale co jsou „základní
pravidla společného soužití“? Jakou mají formu,
kde mají hranice? Vždyť kolik lidí na světe je,
tolik bude různých podob „základních pravidel
společného soužití“ – každý totiž považuje za
normální něco jiného, každému vadí něco jiného
– je to závislé na založení člověka jako takového,
na oboru a míře jeho vzdělání, na emotivnosti
či pragmatičnosti jeho povahy, na jeho pracovní profesi, atd. Takže, co někdo považuje za
normální, jinému vadí, nebo se dokonce může
počínáním toho druhého cítit ohrožen – takže co
s tím, vážení Radní? A když už bych předpokládal,
že všichni budeme mít stejný názor na výklad
„základních pravidel společného soužití“ (což je
samozřejmě utopie), co s těmi, kteří je svévolně
a vědomě porušují? A jak poznáme, že je porušují? Není tedy třeba, aby se na určitém vymezeném prostoru (takovým logicky vymezeným
prostorem je jistě území obce jako samospráv-

ného celku), ve kterém vedle sebe žije široké
spektrum lidí nejrůznějších povah, nejrůznějších
zájmů, nejrůznějších profesí, nejrůznějšího věku,
atd., stanovila jasná a jednoduchá pravidla pro
provozování těchto nejrůznějších zájmů a profesí
formou rozumného kompromisu (nic jiného než
kompromis totiž vymyslet nelze) – tak, aby takto
různorodé společenstvo vůbec spolu dokázalo
přežít? A věřím, že jsme zde v srdci Evropy již
trochu dále, my nechceme jen přežít, my chceme,
aby se nám tu žilo dobře. A kdo by taková jasná
a jednoduchá pravidla rozumného kompromisu
měl stanovit? Co takhle vedení obce? Nemají pro
tuto činnost od nás mandát?
Jestliže vedení našeho města má „sluníčkářské“ vidění světa (něco jako „budeme se všichni
mít rádi a bude nám dobře“) a nemá odvahu
stanovovat praktická pravidla (rozumné kompromisy) na území, které pro nás spravuje, a jestliže
již dopředu ví, že když už by taková pravidla stanovilo, stejně jejich dodržování nedokáže zajistit (viz citovaný zápis z Rady), pak nevím, jestli
takové vedení vůbec potřebujeme – vždyť „když
se budeme mít všichni rádi, bude nám tu dobře“
i bez takového vedení/nevedení – jestli je to
reálné, nechť si každý zhodnotí sám.
Z důvodu dlouhodobé nečinnosti města jsem
výňatek naší bohaté korespondence s městem
poslal v otevřeném dopise k posouzení panu
ombudsmanovi, který nám poslal návod, jak dále
postupovat v případě další nečinnosti – v případě
zájmu mohu tento otevřený dopis, ve kterém jsou
rozvedeny výše uvedené argumenty, které se do
tohoto článku nevejdou, přeposlat na Váš e-mail
(pište na e-mail calda.milos@elektrohc.cz. Zveřejnění tištěnou formou nebo elektronicky umístěním na stránky města vedení města zatím odmítá
– nevím proč, třeba by vyburcoval více lidí k diskuzi.
A tak znovu vyzývám vedení našeho města:
Chce to jasná „pravidla“ (nikoli jen zákazy!)
a postarat se o jejich dodržování a proto žádám
i o rozmístění cedulí po celé obci včetně cyklostezky jasně regulujících (nejen zakazujících!)
venčení psů na vodítku a navolno (aby i přespolní
věděli kde jo a kde ne)!
Miloš Calda, Školní 37, Dobřichovice

Názory čtenářů
Názor pana Miloše Caldy
Vážení spoluobčané, reaguji na článek pana starosty z minulého čísla Informačního listu, v němž
jsem byl vyzván k napsání krátkého článku k problematice volně pobíhajících psů v našem městě.
Již dlouho vedeme s vedením našeho města na
toto téma diskuzi. Jelikož mi byl zároveň rozsah
článku natolik omezen, že v podstatě nelze nic
smysluplného napsat (všechny varianty mých
článků byly zatím označeny za netisknutelné),
rozhodl jsem se k uvedené problematice napsat
do Informačního listu pouze tuto velmi stručnou
organizační informaci. Nechci totiž, aby náš tlak
na město k řešení tohoto problému vydáním
organizační vyhlášky regulující (nejen zakazující)
pohyb psů po městě na vodítku a na volno (kde
jo a kde ne – vytvoření rozumného kompromisu)
vyzněl jako pouhé stěžování „notorických stěžovatelů a vesnických křiklounů“ (do této pozice se
nás vedení města snaží dlouhodobě vmanipulovat a problém tím bagatelizovat).
V takto omezeném rozsahu totiž nelze uvést
dostatečné argumenty – proč nelze psa bez
vodítka PLNĚ ovládat (natož na vzdálenost
desítek až stovek metrů), proč považujeme
chování některých zdejších a přespolních „chovatelů“ za nebezpečné a naprosto bezohledné,
proč by chov některých psích plemen neměl být
vůbec umožněn široké laické veřejnosti, proč
nechápu nečinnost vedení/nevedení města
v této problematice, co myslím „sluníčkářským“
chápáním světa a přírody (včetně psů) a jak je
toto pro nás a pro přírodu nebezpečné, proč je
třeba vztah člověka a zvířete (tedy i psa) vidět
„střízlivýma“ očima a naivně si zvířata nepolidšťovat a nebýt pak překvapen jejich normální
zvířecí reakcí, proč příroda (tedy ani pes) nezná
přímý ekvivalent k lidským pojmům „hodný a zlý“,
proč je naivní chovatel překvapen nenadálou
(byť zcela přirozenou) reakcí jinak „hodného“ psa,
proč vedení města „strká hlavu do písku“ a dělá,
že problém nevidí, atd. – toto vše se snažíme již
od jara vysvětlit vedení našeho města, bohužel
marně.
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Sport

Družstvo A mužů Sokola Dobřichovice, které vede
1. volejbalovou ligu

Z volejbalu
Jako obvykle se krátce seznámíme s výsledky
našich družstev a uvedeme termíny všech jejich
utkání, která do Vánoc sehrají na domácím hřišti.
Muži A, 1. liga
Ze sedmi dosud sehraných zápasů prohráli
jen jeden, a to 2:3 v Č. Budějovicích; v odvetě jim
to na domácí půdě výhrou 3:1 oplatili. V dalších
utkáních porazili (dvakrát 3:0) MFF Praha, dvakrát
Lvy Praha (3:0, 3:1) a jednou Plzeň (3:0). Poslední
zápas své skupiny sehrají v Plzni 20. listopadu.
Naši jsou na prvním místě a postup do finálové
skupiny, kam postoupí první dvě družstva, mají
na 99% jistý.
Ženy A, 1. liga
Ze dvanácti odehraných utkání prohrály
jen dvakrát (0:3 a 2:3), a to na domácím hřišti
s Bižuterií Jablonec. Odvetu hrají 26. a 27. 11.
v Jablonci, a protože naše děvčata jsou za Jabloncem na druhém místě, půjde v ní možná
o celkové prvenství. Doma budou hrát ještě
v těchto termínech: 19. a 20. 11. se Žižkovem,
3. a 4. 12. s Hronovem a 14. a 15. 1. s Červeným Kostelcem Poslední zápas hrají 28. a 29. 1.
v Nuslích.

Muži B, KP 1. třídy
Z deseti sehraných utkání šestkrát zvítězili,
v průběžné tabulce jsou na šestém místě. Do
Vánoc budou hrát doma 20. 11. s Tuchlovicemi
a 4. 12. s Mělníkem.
Ženy B, KP 2. třídy
Jarní část jejich soutěže, v níž jsou na prvním
místě, začne až 23. dubna.
Připomeňme si na závěr, že v Jindřichově
Hradci ve dnech 16. a 17. října proběhlo MČR ve
volejbale superseniorek. Naše „superděvčata“
sice žádnou kovovou medaili nevybojovala, ale
i ta bramborová za čtvrté místo je výborná
HgS

Zimní atletický spánek?
Kdepak! Mistrovství
v přespolním běhu a halová
sezóna
Dobřichovický běh v TJ Sokol Dobřichovice, tři
podzimní soustředění dětí a jedno soustředění
s hobby sportovci máme za sebou. V této chvíli
máme před sebou (4. 12.) slavnostní vyhlášení
Atleta roku 2021 v Hale Věry Čáslavské, účast na
přeboru Středočeského kraje v přespolním běhu
v Čáslavi (21. 11.), ale zejména nás čeká halová
sezóna.
Krásné podzimní počasí jsme si všichni
pěkně užili. Dobřichovický běh na podporu
výstavby vrhačského sektoru se vydařil. Do
areálu TJ Sokol Dobřichovice přišlo více než
150 nadšených závodníků, kterým tímto velmi
děkujeme za účast. Poděkování však patří i partnerům této akce, skvělé kavárně Cafe Černé
dorty, květinovému ateliéru Poupě a účetní
firmě Arbra.
Říjen a listopad byl ve znamení soustředění
v Sušici. Nejprve vyrazili na svůj sportovně
relaxační pobyt hobby dospělí atleti, následováni
o týden později staršími atlety, připravujícími se
na závody, poté přípravka a nakonec mladší žáci
a žákyně.

Sportovní zázemí na atletiku v Sušici, společně
s bazénem a skvělým hotelem Gabreta je zkrátka
naše „srdcovka“. Už teď se těšíme na jarní soustředění. Na soustředění s námi jezdí děti od osmi let.
Hlavním cílem je příprava na nadcházející sezónu
a vytvoření skvělého kolektivu sportovců.
V této chvíli se připravujeme na účast na
přeboru Středočeského kraje v přespolním běhu
do Čáslavi (21. 11. 2021). Věříme, že nějaké pěkné
umístění přeci jen získáme. Velký den pro příznivce ASK DIPOLI bude 4. prosince, kdy budeme
vyhlašovat v Hale Věry Čáslavské Atleta roku
2021.
Na akci jsou pozváni všichni členové klubu,
a bude se jednat spíše o společenskou událost,
kdy bude možné v klidu, beze spěchu se navzájem poznat a popovídat si neformálně s trenéry
při sklence vína či u dobrého jídla. Tato akce se
uskuteční poprvé, ale doufáme, že se z ní stane
každoroční tradice, která umožní lidem se v klubu
navzájem lépe poznat. Jde i o určitou sportovní
motivaci pro všechny členy, neboť pro každou
kategorii je připraveno ocenění, takže nikdo neodejde s prázdnou.
Na konci roku se s atlety budeme na trénincích stále více setkávat v halách nejen v Černošicích Mokropsech a Dobřichovicích, ale i v hale
na Strahově a v JojoGymu. Leden a únor přinese
halovou závodní sezónu, kterou „zahájíme“ 2.
ledna závody pro všechny členy klubu a spřátelené kluby. Je to zajímavá příležitost pro klub
Dipoli vyzkoušet si uspořádání závodu mimo
„domovské“ sportoviště. Bude to výzva, na kterou
se vedení klubu těší. V únoru se určitě vypravíme
společně na Strahov a sice na halové Mistrovství
ČR, kde se setkáme s řadou atletických hvězd.
Zkrátka, máme toho v plánu v roce 2022 opravdu
požehnaně, proto zůstaňte s námi, jsme rádi, že
sportovat s námi baví nejen vás, ale hlavně vaše
děti.
Sportovně bohatý vstup do nového roku 2022
přejí všem našim členům a příznivcům trenéři
ASK DIPOLI Černošice a Dobřichovice.
HŠ

Start přespolního běhu v areálu Sokola Dobřichovice
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Kultura u nás i v okolí
Tutte Le Note zve na
vánoční koncert
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note (dříve Chorus
Angelus) žil celý podzim především prací na
souhře a také na přípravách na svá plánovaná
vystoupení. Posluchači na říjnovém vystoupení
v černošickém městském sále na Vráži mohli
rovněž vidět, jak se naše koncertní oddělení za
poslední dva roky rozrostlo. Jaksi koronaviru
navzdory. To je slyšet i na zvuku hlasů, které
dál pečlivě kultivuje umělecký vedoucí sboru
Martin Vydra. Pro děti byla úspěšná prezentace
v rámci poprázdninového Ohlédnutí ZUŠ velkou
motivací pro další práci.
Nejmenší zpěváčci sboru, naši nováčci z přípravky, zase premiérovali svým vystoupením
na vítání občánků města Černošic 11. listopadu
v sále na Vráži.
Na pátek 17. prosince v sále zámku v Dobřichovicích je od 17.30 připraven Vánoční koncert
s hosty, kam všechny srdečně zveme! Přejeme
všem vše dobré a buďme všichni zdrávi!
Simona Kysilková Šnajperková
Tutte Le Note

Kultura U věže i na zámku
v prvním patře
Jistě jste zaznamenali, že již od jara letošního
roku jsou opět v provozu sklepní prostory křižovnického zámku. Vznikla zde velmi příjemná
pivnice s malým občerstvením a s příležitostnými událostmi, jako je grilování, živá hudba
či promítání. Slavily se zde i výsledky voleb
a podnik U Věže se tak stal příjemným místem
i pro společenské události. Azyl pro zkoušky
zde měl divadelní spolek Kukadýlko pro zkoušení jejich Vánoční hry, kterou připravovali pro
adventní trhy. A v neposlední řadě i kulturní
centrum zde opět začalo pravidelně pořádat
koncerty, které se v minulosti těšily hojnému
zájmu. Od podzimu zde vystoupil Václav Koubek
a přátelé, americký zpěvák Aaron Brooks s violoncellistkou Kateřinou Koreckou, Lucky Jam
s jazzrockovou legendou Zdeňkem Fišerem
a místní zpěvačkou Luckou Kukulovou a Marta
Töpferová s Latin Trio.
V prvním patře na zámku probíhají stále
výstavy a další kulturní akce. Od září jsme zde
mohli shlédnout výstavu Arteradky, tradiční
výstavu dětských prací z ateliéru Radky Charapovové, dále putovní výstavu pojednávající
o psychických onemocnění, které prezentovali
přímo pacienti formou svých příběhů. Tuto
výstavu připravilo Centrum sociální rehabilitace Náruč. Po ní následovala krátká výstava
odkazu Břetislava Štorma, o které se zmiňujeme v dalším článku v tomto čísle zpravodaje.
V současné chvíli v sále probíhá prodloužená
výstava malíře Zdeňka Pátka, který se celý
život věnuje krajinomalbě. Výstavu s názvem
“Krajinou Českého krasu” můžete navštívit do
konce prosince. Velkou poctou pro diváky bylo
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Talentovaný mladý bubeník František Otakar
Kukula na koncertě Lucky Jam U věže. Foto
Martin Kudrna

Zahájení výstavy prací Břetislava Štorma
vystoupení členů Národního divadla s literárně
hudebním pořadem Kde domov můj a beseda
s astronomem a popularizátorem astronomie
Jiřím Grygarem.
Andrea Kudrnová, Kulturní centrum Dobřichovice

Kvarteto členů České filharmonie vystoupí druhou adventní neděli (12. prosince)
v křižovnickém zámku
Soubor založili čtyři členové České filharmonie
v roce 2018 s v souvislosti s koncertním provozem kostela sv. Salvátora na Křižovnickém
náměstí v Praze. Kvarteto účinkovalo v mnoha
koncertních sálech a jeho repertoár tvoří
kvartetní díla všech období a žánrů. V Dobřichovicích zahrají skladby z díla Thomase
Albinoniho, Ottorina Respighiho, Antonína
Dvořáka, Andrew Lloyda Webera a Edvarda
Griega. Koncert začne v 17h a vstupné je dobrovolné.
Andrea Kudrnová, Kulturní centrum Dobřichovice

RNDr. Jiří Grygar hovořil
o Milanu Rastislavu
Štefánikovi
Kulturní centrum Dobřichovice pozvalo do
Dobřichovic v rámci oslav vzniku Československa 28. října astrofyzika, popularizátora
astronomie a vášnivého cyklistu RNDr. Jiřího
Grygara. Jeho přednáška se tentokrát netýkala přímo astronomie, ale života generála
francouzské armády, Slováka Milana Rastislava Štefánika, který se také spolu s dalšími
významnými osobnostmi zasloužil o vznik
Československa v roce 1918. Pan Grygar
hovořil například o Štefánikově vztahu k astronomii, díky které se mohl dostat na Tahiti
a do dalších vzdálených zemí a jeho vášni
k létání. Velké poděkování patří paní Bohunce
Šarounové, která tuto besedu s panem Grygarem dojednala.
Andrea Kudrnová, Kulturní centrum Dobřichovice
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Výstava prací Břetislava
Štorma
V listopadu jsme měli příležitost shlédnout na
zámku velmi zajímavou dvoudenní výstavu z díla
Břetislava Štorma, (21. června 1907 Řevničov – 11.
června 1960 Praha) českého architekta, grafika,
heraldika, ilustrátora a propagačního pracovníka státní památkové péče. Břetislav Štorm žil
ve Všenorech a dodnes v jejich rodinné vile žije
jeho manželka, paní Štormová, která se nedávno
dožila velmi významného životního jubilea,
úctyhodných sta let. A právě pro tuto událost se
podařilo bratrům Bímům ze Všenor, uspořádat
v prostorách našeho zámku tuto výstavu. Paní
Štormová se osobně zúčastnila zahájení výstavy,
a byl to pro ni dojemný zážitek.
Výstava zahrnovala ilustrace ke knížkám, které
bylo možné na místě i zakoupit. Dále jsme mohli
vidět projekt všenorské rodinné vily a dalších
staveb a fotografie liturgických předmětů, které
také Břetislav Štorm navrhoval. Vernisáž byla
zahájena za hudebního doprovodu v podání
flétnistky Ivy Lokajíčkové, která se věnuje hře
na historické zobcové flétny a jako jedna z mála
v Čechách propaguje hru na čakan, což je speciální druh dřevěné flétny.
Andrea Kudrnová, Kulturní centrum Dobřichovice

Kulturní
přehled
Dobřichovic
na prosinec
2021
Výstavy
Café galerie Bím
Výstava fotografií Zdenka Kočíka
k jeho životnímu výročí.
Přístupné zdarma během otevíracích
hodin kavárny.

Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 20:00
Krajinou Českého krasu v obrazech
Zdeňka Pátka
Otevřeno je každý den od 19 do 18
hodin až do konce prosince.
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Další kulturní akce
Sobota 11. prosince
od 12 do 17 hodin na zámku
Dětský vánoční jarmark
Své výrobky budou prodávat děti ze
ZŠ a ZUŠ Dobřichovice, Dětský domov
Lety, Dobřichovický domek, spolky
Dobřichovický domek, Náruč a Lví srdce.
Součástí trhů bude pečení, projížďky
na konících. Ve 12h vystoupí děti ze
ZUŠ, v 15h zahraje divadélko Antonína
Novotného pohádku Kvak a Žbluňk.
Pořádá Město Dobřichovice.

Neděle 12. prosince od 17 h
na zámku
Adventní koncert členů
České filharmonie
Program: Thomase Albinoni, Ottorino
Respighi, Antonín Dvořák, Andrew
Lloyd Weber, Edvard Grieg. Vstupné
dobrovolné.
Pořádá: KC Dobřichovice a B. Šarounová.

Čtvrtek 16. prosince od 19 h
v kapli sv. Judy Tadeáše
Vánoční koncert dámské
pěvecké skupiny CABINET
a jejich hostů
Pořádá KC Dobřichovice

Koncert v Řevnicích
Pokud vývoj situace dovolí, uskuteční se
v neděli 12. 12. od 17 hodin v kostele sv. Mořice
v Řevnicích koncert „Poslán jest od Boha anděl“.
Netradiční spojení loutny a akordeonu v interpretačně obtížných adventních skladbách předvedou Jitka Baštová a Jindřich Macek.
VS
Děti se vydají za Mikulášem!
Mikulášský pochod v Řevnicích se uskuteční
v sobotu 4. prosince. Chybět nebudou tradiční
stanoviště se strašidly, peklo a samozřejmě
setkání s Mikulášem a anděly. Start bude z Palackého náměstí a děti půjdou přes park do Lesního
divadla. Startovat se bude od 15:30 až do 18 hodin,
aby se tak zamezilo případnému tvoření fronty.
PN
Astronom RNDr. Jiří Grygar opět navštívil
Dobřichovice

Kino Řevnice prosinec 2021
(více na www.kinorevnice.cz)

Středa 1 prosince
20:00 Přes hranici
Pátek 3. prosince
17:30 Yakari – Velké dobrodružStředa ví DAB
20:00 Není čas zemřít
Sobota 4. prosince
13:30 O čertovi a jiné vánoční pohádky
15:30 Encanto
17:30 Machr na 30 dnů
20:00 Klan Gucci
Středa 8. prosince
20:00 Benedetta
Sobota 11. prosince
13:30 Myši patří do nebe
15:30 Tajemství staré bambitky 2
17:30 Francouzská depeše Liberty, Kansas
Evening Sun
20:00 Sněžit už nikdy nebude
Středa 15. prosince
20:00 Paříž, 13. obvod
Pátek 17. prosince
18:00 Slalom
20:00 Známí neznámí
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Sobota 18. prosince
13:30 O Čertovi a jiné vánoční pohádky
15:30 Spider-Man: Bez domova DAB
18:00 Moucha v kufru
20:00 West Sobotade Story
Středa 22. prosince
20:00 Kingsman: První mise
Neděle 26. prosince
13:30 Dračí princezna
15:00 Bolšoj Balet: Louskáček
19:00 Paralelní matky

Středa 29. prosince
13:30 Vlk a lev: Nečekané přátelství
15:30 Dračí princezna
17:30 The Matrix Resurrections
20:00 Dokud nás Bůh nerozdělil

ČERNOŠICE
Odbor kultury, Tel: 251641116 nebo 602-200817,
kultura@mestocernosice. www.mestocernosice.cz

Výstava Už je nejhůř 2
je k vidění v Galerii 90° v Černošicích na Vráži až
do konce tohoto roku. Fantastická art show plná
uměleckých děl, která budou k vidění nejen na
zdech, se současně koná v Černošicích a pražském klubu Rock Café. Realistickou a hyperrealistickou malbu zastoupí Jindřich Hájek, Tomáš
Kubík a Jan Matěják. Malbu představí Simona
Blahutová, Barbora Myslikovjanová, Irena Procházková, Roman Franta, Vladimír Strejček, Jakub
Ječmínek, Filip Čapka, Pavel Šťastný, ale i ostatní
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umělci, kteří se řadí více mezi vizuální umělce,
ale také představí mimo jiné malbu. Mezi tyto
umělce patří Barbora Balek, Wona Wena, Michal
Škapa, Michal Cimala, Marek Gult a Vavřinec
Němec a Jiří Macht2. Grafické techniky zastoupí
Petr Faltus a politickou satiru ukáže Tomáš Břínek
– TMBK. Fotografii zastoupí Alžběta Jungrová
a Nadia Rovderová. Čistě pouze sochu představí
Kryštof Hošek. Celý projekt nepropaguje žádnou
politickou stranu, ale každý umělec se tvorbou
svobodně vyjádří k celé politické problematice
naší vlasti tak, jak jejich touha volá po vysněné
demokracii. Na výstavách budou probíhat diskuzní večery a komentované prohlídky. Výstava
v Černošicích je otevřena vždy v sobotu a v neděli
od 14 do 19 hodin, a to do konce roku.

14

Vánoční pohádka
Krásný příběh plný tajemství, přátelství, šťastných konců a setkání se odehrává v Černošicích
a blízkém okolí. Od prvního adventního víkendu
až do poloviny ledna. Osm pohádkových příběhů,
osm dobrodružných výprav pro celou rodinu. Na
každém konci jedné kapitoly příběhu Vás bude
čekat odměna a ne jen tak ledajaká, bude kouzelná.
Příběhy na sebe navazují, každý jeden příběh
a jedna trasa bude na svém místě 14 dní, aby si ji
všichni stihli projít. Trasy se budou lišit a nebudou se
křížit. Budou vhodné i pro kočárky a malé dětičky,
avšak každá věková kategorie si najde to své.
Plán hry bude od 26. 11. 2021 ke stažení na
webu www.pomocodsrdce.com. Vstupné je

dobrovolné, můžete přispět do kasičky nebo na
transparentní účet spolku Pomoc od srdce, z. s. č.
účtu 6023680309/0800.
Výtěžek bude použit na další aktivity spolku
a pomoc onkologicky a jinak vážně nemocným
samoživitelům a jejich dětem v dolním Poberounčí a seniorům v nouzi taktéž.
Těšíme se na Vás od 26. 11. 2021 do 16. 1. 2022
Josef Linhart a spol. Černošice aktivně
Další kulturní akce v Černošicích
Ve výpravné hře o narození Ježíška zazní
i známé koledy
Přijďte si s dětmi zkrátit čekání na Ježíška
a poslechnout si prastarý příběh o jeho narození
i známé koledy, a to v podání známých kumštýřů
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BYTY MILOVICE
35 minut od Prahy
AKČNÍ NABÍDKA
Ceny: od 2. 890.000,- včetně DPH
Tel.: 602 602 677, info@havereality.cz

www.havereality.cz
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kejklíře Vojty Vrtka a Pavla Šmída. Výpravnou
pohádku nazvanou Zpět do betléma uvedou
umělci ve čtvrtek 2. 12. od 17.00. v Club Kině.
Vstupné 80 korun.

Pocta Zuzaně Navarové
Music Art Prague, v.o.s. a město Černošice zvou
v úterý 7. 12. od 19.30 do černošického Club Kina
na koncert s názvem Pocta Zuzaně Navarové.
Můžete se těšit na jedinečné zpracování proslulých písní Zuzany Navarové v podání formace Jazz
Elements. Jedná se o kapelu mladých muzikantů,
která vznikla v roce 2017 z původní sestavy Jazz
Elements a úspěšně koncertuje po celé republice.
Jejich repertoár se průběžně mění a obohacuje
o stále náročnější skladby souborů Nerez a Koa.
Kapela koncertuje v sestavě Barunka Šedivá – zpěv,
Tomáš Pecka – kytara, zpěv, Nick Roy Arthofer –
trubka, zpěv, Tonda Jína – bicí nástroje, zpěv, Honza
Neruda – basa, zpěv a Standa Šedivý – kytara.
Vstupné koupíte v předprodeji na www.goout.net
za 290 Kč na místě pak za 330 Kč.
PN

Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

Nejstarší vyobrazení původního hostince „Stará pošta“. V pozadí je dobřichovický park

č í s l a

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

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

Ben Poole band (UK, CZ)
Britský kytarista, vyzrálý instrumentalista,
soulově a bluesově procítěný zpěvák Ben Poole
zahraje v neděli 12. prosince od 20 hodin v černošickém Club Kině. Ben Poole band hraje ve
složení Ben Poole – kytara, zpěv, Matěj Černý –
baskytara, Petr Nohavica – bicí. Pole je novým
příslibem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech
objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými
měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck,
Gary Moore a John Mayall), nešetří pochvalami.
Jeho jméno se objevilo v anketě British Blues
Awards poprvé již v roce 2012 a o rok později
reprezentoval Spojené království v soutěži European Blues Challenge. Vstupné v předprodeji na

ww.smsticket.cz za 200 Kč na místě před koncertem za 250 Kč.

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

1928 – 1939 – pohled z dnešní Pražské ulice, před zbouráním severní části
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