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Slovo starosty
Jarní kulturní akce
v Dobřichovicích
Jaro je přede dveřmi a s ním i jarní kulturní a sportovní akce v Dobřichovicích. První z nich bude již
třetí část výstavy s názvem Stavební vývoj Dobřichovic, kterou připravují Anna Adámková a Miroslava Neubertová. Vernisáž výstavy se bude konat
14. března na zámku.
V sobotu 27. dubna na louce nad lávkou
proběhne start cyklistického závodu Trans Brdy.
Po zkušenostech z minulých ročníků se organizátoři zaměří na to, aby závodníci parkovali svá
auta pouze na vyhrazených parkovištích, nikoli
v ulicích města, věřím proto, že i pro dobřichovické občany bude tento závod hezkým sportovním zážitkem, ať už z pohledu diváckého nebo
z toho závodnického.
Dne 28. dubna bude opět na dobřichovickém zámku vernisáž výstavy Arteradky, na níž si
budete moci prohlédnout dětské práce v celém
zámeckém areálu.
Další akcí bude v sobotu 11. května již sedmý
ročník Dobřichovického půlmaratonu, jehož
trať vede přes Dobřichovice, Všenory, Černošice,
Karlík, Lety a Řevnice. Kdo nebude chtít absolvovat celou trasu půlmaratonu, může si zaběhnout
zkrácenou, desetikilometrovou trať.
Hned následující sobotu 18. 5. nás čeká již
šestý ročník Dobřichovické degustační míle,
v rámci níž si budeme moci za jedno odpoledne
projít a ochutnat to nejlepší ze všech dobřichovických vináren, restaurací, kaváren, a dalších
míst, nabízejí něco dobrého k snědku či k pití.
Letošní degustační míle však bude nová a v
mnohém odlišná od ročníků předchozích. Kromě
zážitků z degustace budeme totiž moci poznat
i duchovní rozměr míst, v nichž žijeme. Více
o letošním ročníku vám prozradí místostarosta
Michael Pánek v samostatném článku, věnujícím
se této pěkné akci. Ve stejný den se budete moci
pokochat i americkými sporťáky Chevrolet Corvette, jejichž majitelé mají v Dobřichovicích svůj
každoroční sraz, zakončený přehlídkou v ulici 5.
května.
Následující sobota 25. května, bude taktéž
věnována krásným automobilům. Na louce
u Berounky se totiž bude konat druhý ročník
přehlídky historických automobilů s názvem
Veteráni pod zámkem, pořádaný Veteran Car
Clubem Dobřichovice. Víkend 1. – 2. června
bude ve znamení již 13. ročníku Královského
průvodu, který snad ani není třeba představovat.
V loňském roce jsme v Dobřichovicích hostili
naše přátele z partnerské obce Villieu-Loyes
Mollon ve Francii. Letos 6. června tedy naopak
pojedeme na návštěvu do Francie.
Dne 15. června nás čeká na zámku sedmý
ročník Food Festivalu „Všechny chutě světa“. To se
ale již pomalu blížíme do léta.
Nemohu zapomenout ani na akce pořádané
Kulturním centrem Dobřichovice pod vedením

Andrey Kudrnové, která organizuje v Dobřichovicích pravidelné koncerty a přednášky a další
akce. V úterý 12. 3. si tak budete moci v sále
MUDr. Fürsta vyslechnout například přednášku
„Pohledy do nebe“ pana doktora Jiřího Grygara,
kterého do Dobřichovic pozval pan Jaroslav
Šaroun, v sobotu 23. 3. taktéž v sále MUDr. Fürsta
proběhne koncert Michaela Fridrika Blues&boogie, v pátek 12. 4. si můžete přijít poslechnout
koncert skupiny Poutníci a 16. 5. vystoupí Jitka
Vrbová se Stáňou Čížkovou.
Na jaře se tedy máme rozhodně na co těšit
a teď již nezbývá než doufat, že zima je již definitivně za námi.
Letošní divadelní sezóna začne již koncem
března novou premiérou hry Je úchvatná. Tři její

Obrázek na titulní straně: Svatý Jan před zámkem si letos užil sníh a mráz. Foto Hynek Moravec
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představení se budou konat v řevnickém Biodivadle ve dnech 28., 29. a 31. března.

Parkování ve Všenorské ulici
V minulém čísle Informačního listu jsem se zmiňoval o problematice automobilového provozu
v Dobřichovicích. Jeho nárůst je logickým důsledkem rostoucí životní úrovně lidí, kdy ve velké části
domácností je více, než jeden automobil. Problémem však je také parkování, které s dopravou
úzce souvisí. Především se mi v tomto případě
jedná o parkování na zatravněných krajnicích
místních komunikací, přiléhajících k pozemkům
rodinných domů.
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Minimálně jednou týdně jezdím vlakem do
Prahy a při své cestě na nádraží chodím ulicí Všenorskou, kde jsem si v poslední době všiml stále
většího množství automobilů, parkujících na
zmíněných krajnicích. Ty jsou v současném deštivém počasí kvůli parkování automobilů místy
spíše pruhy bláta, nikoliv trávníkem. Není to
samozřejmě problém pouze ulice Všenorské, ale
i mnoha dalších ulic. Chtěl bych proto apelovat
na všechny, kdo takto parkují, aby svá auta parko-

vali na svých pozemcích. Mít zajištěné parkování
na svém pozemku je nejen povinnost, ale chápu
jej i jako ohleduplnost vůči svému okolí. Určitou
možností, jak zamezit rozbahněným krajnicím
ulic v případě, že z nějakých důvodů nelze zajistit parkování na vlastním pozemku, je požádat
město o možnost vydláždění odstavné plochy
pro automobil na krajnici podél pozemku s tím,
že náklady by si hradil žadatel. Dlažba by byla
provedena v materiálu, který je použit ve vjez-

dech na pozemky dané komunikace. V případě
Všenorské by šlo o žulovou kostku, v ulicích, kde
je použita zámková dlažba, jako třeba v Jiráskově, by se použilo této dlažby. Samozřejmě ne
všude je zřízení takovéhoto parkování možné
nebo vhodné. Těm majitelům rodinných domů,
kteří považují parkování na vlastních pozemcích
za samozřejmé, bych chtěl poděkovat a dát je za
příklad těm, kteří tak dosud nečiní.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu

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

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

občané s trvalým pobytem v Dobřichovicích
občané se zrušeným trvalým pobytem,
tj. s úřední adresou: Vítova 61, Dobři-

VS: 3722 (odpady),1341 (psi)

POPLATEK ZE PSŮ HRADÍ
držitel psa, tj. fyzická osoba, která má

chovice

trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo práv-

majitelé rekreačních objektů v Dobři-

nická osoba, která má sídlo v Dobřichovi-

chovicích

cích a drží psa.

majitelé bytů a domů, v nichž není

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

Sazba poplatku: 100 Kč za psa v domě,

nezaplacené nebo neodvedené poplatky

nikdo hlášen k trvalému pobytu

200 Kč za psa v bytě, částky za každého

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

cizinci, kteří mají na území města povo-

dalšího psa lze vyhledat na webových

lený trvalý nebo přechodný pobyt po

stránkách města nebo zjistit na městském

dobu delší než 90 dnů, nebo pobývající

úřadě.

na území ČR přechodně na dobu delší
Platit poplatky je možné buď hotově na

mezinárodní ochrana nebo dočasná

Městském úřadě, nebo bankovním převo-

ochrana cizinců

dem nebo poštovní poukázkou

Vážení občané a uživatelé veřejné splaškové
kanalizace.
V době jarního tání a při přívalových deštích
dochází k přetékání přečerpávacích šachet
a velkému přítoku balastních a/nebo srážkových
vod na čistírnu odpadních vod.
Při podpisu „Smlouvy o odvádění odpadních
vod“, jste se jako odběratelé zavázali vypouštět
do veřejné splaškové kanalizace, která je provozována jako kanalizace oddílná, pouze odpadní
vody z domácností, tj. odpadní vody z WC,
kuchyní, koupelen a popř. prádelen, tedy splaškové odpadní vody. Jako odběratel jste se v odst.
IV. této smlouvy zavázali, že do veřejné splaškové

o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků naleznete na

3 měsíců, osoby, kterým byla udělena

Upozornění na vypouštění
balastních a/nebo srážkových
vod do veřejné splaškové
kanalizace

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017

kanalizace nebudete vypouštět nic jiného než
splaškové odpadní vody. Balastní a/nebo srážkové vody vzniklé na vašem pozemku a/nebo
ve vaší nemovitosti, je zakázáno vypouštět do
veřejné splaškové kanalizace. Každý odběratel,
který vypouští balastní a/nebo srážkové vody
do veřejné splaškové kanalizace, porušuje tuto
smlouvu, kterou sám podepsal a také porušuje
kanalizační řád obce.
Vlastníci nemovitostí, kteří svedli srážkové
vody ze svých okapů, popř. ze svých pozemků,
příp. sklepů do veřejné splaškové kanalizace se
tímto jednáním dopouští porušování uzavřené
smlouvy o odvádění odpadních vod dle Zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
v platném znění.
Upozorňujeme proto důrazně všechny odběratele, kteří snad i z neznalosti věci, napojili své
dešťové svody do veřejné splaškové kanalizace, aby
toto neprodleně a v co nejkratší době odstranili.

www.dobrichovice.cz.

Nedodržováním výše uvedeného se odběratelé dopouštějí přestupku dle § 32 odst. 5 písm. c
dle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a za tento přestupek
stanoví tento zákon pokutu, dle § 32 odst. 7, až
do výše 200.000,- Kč.
Provozovatel kanalizace, společnost AQUACONSULT spol. s r.o., může provádět pravidelné
kontroly a při zjištění přítoku balastních a/nebo
srážkových vod do veřejné splaškové kanalizace,
bude nucen postupovat podle výše uvedeného
zákonného ustanovení.
Vypouštěním balastních a/nebo splaškových
vod do veřejné splaškové kanalizace, dochází
ke zvyšování nákladů na provozování veřejné
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod,
od kterého se odvíjí cena stočného a tím i Vaše
měsíční výdaje.
Aquaconsult s.r.o.
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Domácí zpravodajství
která je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ se Anna
Lejčková (8. A) umístila na 3. místě.
Gratulujeme ke skvělým výkonům a přejeme
hodně dalších úspěchů.
Jana Babicová

Žáci 8. ročníku předali
výtěžek z Dětského vánočního
jarmarku

Saxofonový kvartet Q vyhrál svoji kategorii a postupuje do krajského kola

Dobřichovická degustační
a duchovní míle
Je to skoro nedávno, kdy v ulici 5. Května ještě
provozoval svoji útulnou malou vinárnu pan
Matějka. Dodnes vzpomínám na jeho legendární
riesling Pfingstberg z vinařství Zusslin z Alsaska.
Před pár lety nás při jedné z degustací napadla
myšlenka propojit všechny vinárny, kavárny
a restaurace společnou degustační akcí a vznikla
tak Dobřichovická degustační míle. Základní myšlenkou bylo ukázat příjemnou tvář Dobřichovic
v oblasti gastronomie, piva či vína a ukázat kolik
je u nás dobrých kaváren, cukráren či restaurací,
které dávají našemu městečku nezaměnitelné
genius loci.
Nad přípravou letošního ročníku jsme se
sešli s panem Matějkou, s Andreou Kudrnovou
a bývalým starostou RNDr. Václavem Kratochvílem. Shodli jsme se na tom, že by stálo za to,
podívat se na degustační míli trochu jiným pohledem. Vidíme, že se trochu změnila doba i politická
situace. Je samozřejmě důležité se radovat z každodenních radostí, degustovat, užívat si dobrého
vína a pití, ale doba trochu zvážněla a je důležité
přemýšlet i nad smyslem života a duchovními
hodnotami, které nám život přináší a poskytuje.
To nás vedlo k tomu, přidat k této akci určitý
duchovní rozměr.
V Dobřichovicích je řada krásných a zajímavých staveb či soch, které mají duchovní charakter, o některých možná ani nevíme, či nevíme,
jak vznikly a rozhodli jsme se proto obohatit
gastronomickou procházku po dobřichovických
podnicích paralelní trasou po dobřichovických
památkách s duchovním nábojem. Jako motto
letošního ročníku jsme zvolili strohé slovní propojení obou tras: „Meditovat a degustovat“. Ač to
zní nezvykle, tak věříme, že toto propojení Vám
přinese nové a zajímavé zážitky, které obohatí Váš
život a ukáže Vám místa a příběhy, které možná
ani neznáte.
Letošní Dobřichovická degustační a duchovní
míli bude mít dvě trasy. Modrá degustační trasa
Vás povede již tradičně po vinárnách, restaura-
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cích, cukrárnách či hospodách. Červená duchovní
trasa Vás povede po sakrálních stavbách,
sochách, kapličkách, kostelech či Božích mukách.
K těmto stavbám se často vážou již zapomenuté
příběhy, které jsou však zaznamenány v místních
kronikách.
Dobřichovická degustační a duchovní míle
se bude konat v sobotu 18. května 2019 a bude
rozšířena o Karlík, Lety a malou část Černošic
a nabídne Vám krásný 10 km výlet po okolí.
Vítejte na nové degustační a duchovní míli.
Za organizační výbor Michael Pánek,
místostarosta za ODS

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Úspěchy v soutěžích v cizích
jazycích
V uplynulých týdnech jsme ve škole slavili hned
dva úspěchy v cizojazyčných disciplínách na
úrovni vyšší, než je školní kolo. V podzimní
soutěži Ventures Books získala děvčata Nicole
Ther a Anna Lejčková z osmé třídy druhé místo
v kategorii ZŠ druhý stupeň. Jejich úkolem bylo
natočit Vox Pop video v angličtině na zvolené
téma. Ocenit a pogratulovat děvčatům přijela
osobně zástupkyně nakladatelství Ventures
Books. Kromě cen pro ně přivezla i hry na procvičování nepravidelných sloves, tvoření otázek
a slovní zásoby pro celou skupinu.
Z okresního kola soutěže v německém jazyce
přivezla naše děvčata dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili. V soutěži se kromě porozumění
psanému a slyšenému textu hodnotila v ústní
části jazyková pohotovost a kreativita, bohatost
slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
V kategorii I. A, která je určena žákům 7. ročníků
ZŠ obsadila Adéla Bednářová (7. B) 2. místo,
Tereza Přesličková (7. B) 3. místo, v kategorii II. A,

Alžbětce a Zdislavě Přádkovým, které nás přijely
s rodiči a mladší sestřičkou navštívit. V pátek 18.
ledna jsme tak měli možnost osobně se s oběma
dívkami setkat a s velikou radostí jim předat
peněžní dar v hodnotě 24.520,- Kč. Tuto částku
se nám s pomocí ochotných žáků, jejich rodičů,
učitelů i vychovatelů podařilo vydělat prodejem
dětských výrobků a nejrůznějších dobrot na prosincovém vánočním jarmarku. Osmáci dívkám
pověděli, jak celá akce v Dobřichovicích proběhla
a jaké přípravy ve škole jí předcházely. Paní Přádková nám na oplátku vyprávěla o jejich životě a o
tom, jak obě dívky svůj handicap zvládají a jaké
pokroky díky léčbě a cvičení dělají. I když mají
obě děvčata zdravotní omezení hlavně v pohybu,
zaujalo nás, jaké mají záliby, cíle, plány a sny a s
jakou statečností vše překonávají. Setkání bylo
moc milé a my jsme rádi, že jsme jim mohli udělat
radost.
Ladislava Srpová

Výstava o stavebním vývoji
dobřichovických domů
Již třetí část výstavy fotografií, plánů, dokumentů a dalších zajímavostí o stavebním vývoji
dobřichovických domů bude zahájena v sále
Křižovnického zámku dne 14. března 2019
v 17:30 hodin
mn

Žáci Základní
umělecké
školy
Dobřichovice
opět soutěží
Sportovci v těchto dnech porovnávají své výkony
na sněhu a ledu a mladí umělci v koncertních
sálech. Každý rok v předjaří žáci základních
uměleckých škol měří své výkony s ostatními.
Pro školní rok 2018/2019 vyhlásilo MŠMT soutěž
v komorní hře. Již řadu let se soutěží účastní
i naše škola. Školní kolo se tentokrát nekonalo,
připravený repertoár našich komorních souborů
jsme si mohli poslechnout na lednových pololetních koncertech jednotlivých učitelů.
Okresní kolo ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů se konalo 30. ledna
2019 v Řevnicích a naše škola zde byla reprezentována čtyřmi soubory. Nejlépe se umístilo saxofonové kvarteto „Q“ ve složení Alan Kotula, Jan
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Tachezy, Eliška Komancová a Barbora Němcová,
které ve své kategorii obsadilo 1. místo a postupuje do krajského kola. Další první místo, tentokrát ve III. kategorii obsadilo kvarteto SynKKoPa
(Natálie Synková, Ema Kándlová, Lucie Konečná
a Lucie Pasečná). Druhé místo vybojoval soubor
zobcových fléten (Anna Knajflová, Magdalena
Lopatová, Ela Strnadová, Běla Cabálková a Ema
Kándlová). A naši nejmladší reprezentanti Julie
Slavíková, Jan Sýkora, Anandi Kukulová a Matěj
Snopek si odnesli diplom za 3. místo.
Všem výše jmenovaným děkuji za vzornou
reprezentaci školy a současně děkuji Alžbětě
Šubrtové, Michaelu Jermářovi a Eugenii Koblížkové za náročnou přípravu souborů. Kvartetu „Q“
budeme držet 18. a 19. 3. palce, aby na Kladně
v krajském kole vybojovalo co nejlepší umístění.
BP

Do CKP Dobřichovice v zimě
i v létě!
Zima se v uplynulých dnech a týdnech představila ve své tradičnější podobě, ale my jsme již
myšlenkami v letních měsících, na které jsme
pro vás připravili hned tři intenzívní léčebné programy.
Naší letošní novinkou je program Cesta k harmonii (17. – 21. 6.), který je určen zejména pro
ty z vás, kteří chtějí zrelaxovat a začít naslouchat svému tělu. Kromě fyzioterapie je program
doplněn o zajímavé terapeutické přístupy, jakými
jsou arteterapie, pohybová terapie a biodynamické masáže.
I letos proběhnou dva termín intenzívního
rehabilitačního programu „Aby tělo nebolelo“ (22.
– 26. 7. a 23. – 27. 9.). Chcete-li zatočit s bolestmi
pohybového systému, je tento program správná
volba.
Skolióza páteře může trápit děti i dospělé
a pokud patříte mezi ně, přihlaste se na Skolioprogram (8. – 12. 7. a 19. – 23. 8.) se specialistkou
na terapii skolióz, PhDr. Ivetou Pallovou, Ph.D.
A co nás čeká v nejbližší době? Pokud jste se
v lednu nestihli přihlásit na Funkční cvičení s Mgr.
Terezou Mrázkovou, máte další příležitost. Druhá
letošní skupina začíná 13.3. Jestli chcete zapracovat spíše na své odolnosti vůči stresu, zveme vás
k účasti na Cvičení k odbourání stresu. Naučíte se,
jak se stresem pracovat v rovině těla a odnesete si
techniky, které lze snadno používat v každodenním životě.
Ve dnech 16. a 17. 3. si společně s Jitkou
Nagy můžete procvičit své tělo dle Feldenkraisovy metody, která je vhodná úplně pro každého

Foto opravdové Morany
a pomůže vám nahradit nefunkční pohybové
vzorce těmi správnými, při kterých vás nebudou
trápit obtěžující bolesti.
A nakonec něco pro maminky a tatínky
miminek do 8 měsíců věku, ale i pro ty, kteří
příchod nového člena do rodiny teprve očekávají. Dne 23. 3. se koná tradiční seminář Léčivá
podpora rodiče. Naučíte se, jak miminko správně
držet, předávat, pokládat i zvedat a celkově podporovat jeho přirozenou aktivitu.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková
www.ckp-dobrichovice.cz

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice
a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky
nebo nejbližšího okolí?
Pokud ANO, přihlaste se, vytvořte krásnou
Moranu, přineste ji na slavnosti a získejte pohár
a věcné ceny.
Šestý ročník Slavnosti Morany proběhne 6.
dubna 2019 v Černošicích. Své přihlášky můžete
posílat do 8. března na email petra.stehlikova@
dobnet.cz nebo se můžete přihlásit telefonicky
na čísle 605 205 755. K obci, nebo městu uveďte
název soutěžního týmu, jméno pověřeného
zástupce, telefonní kontakt a email. Pro více informací klikněte na web iDOBNET.cz.

Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí,
která se každý rok koná v různých obcích Dolního
Poberounčí. Po loňských Všenorech tak pomyslnou
štafetu převezmou Černošice. Také zde bude bohatý
kulturní program, stánkový prodej, prezentace regionálních firem a atrakce pro děti. Proběhne také tradiční přehlídka Moran. A po vyhlášení té vítězné se
všechny zapálí a vhodí do řeky. Za pěkného počasí
vzlétnou i horkovzdušné balony.
Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená
například ze slámy nebo podobného materiálu
(prosíme, myslete na to, že bude spálena, proto
by měla být vyrobena z ekologicky spalitelných
materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem.
Hodnotí se originální zpracování, umělecký
dojem, zvláštní uznání může získat výtvor, který
bude zvláště charakteristický pro obec nebo
místo.
Do soutěže se nepřipustí Morany, které
budou:
vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpečných materiálů,
mít obscénní nebo příliš provokující námět,
dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli
(chceme být zábavní a nechceme kohokoli
urážet nebo vyvolat jakýkoli spor).
Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat
režisér a dramatik David Drábek.
Autoři tří nejlepších Moran získají krásné keramické Morany a věcné ceny. Všichni účastníci si
odnesou drobné dárky.
PS

entům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich
poslední životní etapy. Komplexní hospicová
péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku
pacienta, ale i na psychickou, sociální a duševní
a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou
nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve
dvou základních formách. Prvou z nich je forma

lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle
vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že
ho zde jeho poslední životní etapou doprovází
někdo z rodinných příslušníků. Druhou formou
je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho přirozeném, domácím
prostředí. Tato forma péče umožňuje, tam kde
to je možné, aby pacient prožil svou poslední

Vytvořte vítěznou Moranu!
Letos se volí v Černošicích

Zajímavosti
O hospicové péči a činnosti
Hospice knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně
nemocné a umírající a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. Jejím
smyslem již proto není léčit, ale zabezpečit paci-
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životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto
případě není péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale je určena i těm, kteří
o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje ani služby agentur typu
Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi
být na druhou stranu nahrazována nemůže. Je
to služba komplexní a týmová, kde základ týmu
tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s.
byla založena v roce 2011 a v současné době
poskytuje pouze formu domácí hospicové
péče. Péči poskytujeme na teritoriu západní
části Středočeského kraje a dosud jsme jí
poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria.
Naším záměrem je rozšířit teritoriální působení
i na další část kraje v okresech Praha-východ
a Praha-západ.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozšířila svoji činnost i na
další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to
na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rovněž
v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude
v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu
hospicové péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který
získala loni darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu bude realizován
projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní
budovy kláštera a výstavbu nových křídel celého
zařízení. To bude určené nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou
zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty,
kteří jsou trvale a dlouhodobě upoutaní pouze na
lůžko. Celková kapacita zařízení bude 110 lůžek,
která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost i do budoucna
považovat za základ své činnosti poskytování
domácí hospicové péče, jak je to obvyklé i ve
světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca
80% populace si přeje zemřít doma. V našem
státě se to bohužel splní pouze cca 20%.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na
sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete
i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo pomocí
finanční. Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit
na www.hkv- kl.cz.

Paní Jiřina Bílková zemřela
Paní Jiřina Bílková, která mnoho let žila v Dobřichovicích v ulici Na Chmelnici, zemřela ve svém
novém bydlišti v Čáslavi, kam se s celou svojí
rodinou odstěhovala na jaře loňského roku, ve
věku požehnaných 94 let.
Ti, kteří jste ji znali, jí věnujte alespoň tichou
vzpomínku.
vk
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Tělocvična plná různých pohádkových postav a zvířátek
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Karneval 2019
Dětský maškarní bál v Dobřichovicích si získal již
své pravidelné návštěvníky. Letošní 7. ročník se
konal v sobotu 26. ledna 2019 v malém sále TJ
Sokola Dobřichovice. I přes začínající chřipkovou
epidemii se přišlo pobavit přes 60 dětí se svými
rodiči a prarodiči. O zábavu se opět výborně postaral DJ Mirek Kasan. Novinkou byla soutěž o nejhezčí masku ve třech kategoriích – 1. kategorie pro
děti od 1 roku do 3 let, 2. kategorie pro děti od 3 do
6 let a 3. kategorie pro děti od 6 let výše. Program
byl zpestřen ukázkou ze sletové skladby Siluety.
Děkujeme za krásnou výzdobu sálu, pomoc při
organizaci akce cvičitelkám všestrannosti a jejich
rodinným příslušníkům. Výborné občerstvení tradičně připravila paní Jana Chadimová.
IN

Dopolední kurzy angličtiny
pro dospělé v Osvětové
besedě
Chcete si oprášit, či zdokonalit angličtinu? Rádi
přivítáme nové zájemce různých pokročilostí
i věku. Přijďte se k nám do ZUŠ Lomená nezávazně podívat na ukázkovou lekci!
Můžete si vybrat z následující nabídky kurzů
různých pokročilostí:
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II
pátek 9.00-10.15 pokročilí
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách a přátelské atmosféře. Učební texty s poslechy a pomůcky
jsou doplňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině s možností pravidelného sledování vybraných videí. Cena je cca 125 Kč za
75minutovou lekci, platba je do konce pololetí.
Kurzy nadále vedou zkušené lektorky Zora
Strnadová (čt, pá tel. 776 028 441) a Kristina Millerová (pá-pokročilí, tel. 607 689 777).
Zájemci nás mohou kontaktovat též na níže
uvedené e-mailové adrese.
Těšíme se na Vás!
dopolednianglictinadobrichovice@seznam.cz

Pohodová snídaně pro
šťastnou rodinu
Milým hostem cyklu Pohodová snídaně bude ve
čtvrtek 21. března Katka Juřenčáková, lektorka
kurzů o ženském sebevědomí, autorka projektu
Přirozená antikoncepce a máma tří dětí. Bude
vyprávět také o tom, jak si s mužem – manažerem
nadnárodní společnosti – a dětmi dovolili dopřát
životní přestávku v podobě čtyřměsíční cesty
karavanem po Evropě.
Součástí setkání bude chutná snídaně, inspirace a praktické tipy pro zdravý a pohodový život.
Katka říká: „Snídaně je moje velké téma, protože
mnoho let jsem nesnídala, neměla po ránu hlad
a obtěžovalo mě to. Až loni jsem si začala uvědomovat, že pokud chci být dobře vyživená a zdravá,
téma snídaně k mému životu patří. Kvalitní snídaně

zahřívá naše tělo a podporuje správnou činnost
srdce. Měla jsem obavu, že stereotyp nesnídat bude
příliš silný na to, abych ho mohla změnit. Naštěstí
mi pomohlo, že jsme odcestovali s celou rodinou
....a najednou bylo na snídaně spoustu času. Podařilo se mi i po návratu tradici teplé snídaně v naší
rodině udržet. O to víc mě těší, že Iveta otvírá snídaňová s etk&aacu te;ní, kde se můžeme navzájem
inspirovat nejen v jídle a snídaňovém menu, ale
v mnoha dalších tématech.“
Pohodová snídaně s Katkou se uskuteční
v Dobřichovicích na adrese Na Vyhlídce 582 (v
areálu CKP), více informací najdete na www.zivaradost.cz. Místo je třeba si předem rezervovat,
prostor je komorní. Těšíme se na setkání!
Iveta Kučerová, zenske@centrum.cz,
tel. 603 152 194

Pochovají Masopusta,
už potřicáté!
Jubilejní poberounský „fašaňk“ se na návsi
v Zadní Třebani bude konat v sobotu 2. března.

V roce 1990 se v Zadní Třebani uskutečnila první
novodobá oslava masopustu. Letošní zadnotřebaňský, nebo také Poberounský »fašaňk« tedy
bude už třicátý. Velkolepý rej desítek maškar
vypukne jako vždy poslední sobotu v masopustě
– ta tentokrát připadá na 2. března.
Program Poberounského masopustu, který
patří mezi největší akce svého druhu v celém
Středočeském kraji, začne na návsi v Zadní
Třebani stylovým staročeským jarmarkem, na
kterém budou kromě výrobků různých řemeslníků k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené
maso, medovina… A koblihy, samozřejmě –
symbol masopustu. Prodejců z celé republiky
už se přihlásily tři desítky, další se na náves ani
nevejdou. Děti se budou moci svézt na koních
či na řetízkovém kolotoči, dospělé určitě potěší
tradiční zabijačkové pochoutky či místní pivo
Bobr.
Počínaje 10.00 hod. se na improvizovaném
jevišti v podobě valníku představí:
Kejklíř PET
staropražská kapela Třehusk
dětská lidová muzika Notičky
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taneční skupina Proměny
taneční soubor Klíček
pěvecký Třebasbor
děti ze ZŠ Zadní Třebaň
řevničtí ochotníci s tradiční masopustní fraškou
Nakonec bude symbolicky pochován Masopust a oceněny nápadité maškary. K účasti
v soutěži o nejoriginálnější převlek jsou zváni
všichni, místní i přespolní. A letos, vzhledem
k jubileu, byla vyhlášena ještě jedna soutěž:
o nejkrásnější či nejdůmyslnější alegorický vůz.
Přihlásit se může kdokoliv s výtvorem jakéhokoliv
druhu – vůz může táhnout auto, traktor, koně…,
mohou jej ale také klidně tlačit lidé...

Poté se vydá na obchůzku obcí průvod v čele
s kapelou, koňským spřežením a kvartetem »hlavních« postav: medvědem, medvědářem, policajtem i Masopustem-Bakchem. Všichni budou
ochutnávat koblihy, škvarkové placky, uzené
maso, pálenku a další dobroty které pro ně připraví místní hospodyňky a hospodáři. Loni i předloni pohoštění průvodu nabídlo rekordních 42 (!)
domácností, doufáme, že stejně štědří budou
Zadnotřebaňští také letos.
Večer se opět po mnoha letech bude v Zadní
Třebani konat masopustní tancovačka, resp. – I.
Masopustní školní ples. V místním Společenském
domě začne ve 20.00 a také jeho návštěvníky
čeká mimořádně bohatý program: uvítací přípi-

tek, předtančení, dámská volenka, tombola, půlnoční překvapení, slosování vstupenek, soutěž
družstev o Krále masopustu... Hrát bude skupina
Boss band. O vstupenky je velký zájem, v předprodeji si je v tuto chvíli stále ještě můžete objednat v ZŠ Zadní Třebaň či na tel.: 602 654 937.
Masopustní oslavy uzavře v neděli 3. března
2019 od 14.00 ve Společenském domě v Zadní
Třebani DĚTSKÝ KARNEVAL. Děti si budou moci
zatančit s medvědem, zazpívá jim youtuberka
Veronika Spurná, připraveny pro ně budou
hry, soutěže, volba nejhezčí masky i kolo štěstí.
Zahraje staropražská kapela Třehusk.
Další info na http://www.nasenoviny.net
mf

Sport
Volejbal v polovině února
Volejbalové soutěže se pomalu blíží ke svému
závěru. U mužského Áčka je už všechno jasné,
ale u ženského zbývá ještě několik utkání,
která rozhodnou o tom, zda si naše děvčata
udrží první místo a postoupí do baráže
o extraligu.
Muži A, 1. liga
Dvě výhry v posledních utkáních základní
skupiny (s Č. Budějovicemi 3:2 a s TJ ČZU Praha
3:0) zajistily našim účast mezi prvními osmi
a tím i postup do play-off. V závěrečné tabulce
základní skupiny obsadilo naše Áčko šesté
místo:
1. Bučovice 50 bodů, 2. Beskydy 47, 3. MFF
Praha 45, 4. Volejbal Brno 43, 5. Lvi Praha B 35, 6.
Dobřichovice 33, 7. Staré Město 31, 8. Velké Meziříčí 31, 9. Č. Budějovice 28, 10. Nymburk 20, 11.
Tesla Brno 18, 12. TJ ČZU Praha 15.
Prvních osm v této tabulce hraje o celkového vítěze 1. ligy a o postup do extraligy;
poslední čtyři o udržení. Naši zahájili s družstvem MFF Praha a v prvních dvou zápasech
prohráli na hřišti soupeře 0:3 a 2:3. Protože se
hraje na tři vítězství, naši potřebovali doma
v následujícím utkání vyhrát. To se jim bohužel
nepodařilo – ve vyrovnaném zápase, v němž
stálo štěstí na straně soupeře, prohráli 3:2.
K prohře přispěly i tři trestné body, které naši
v závěru třetího setu inkasovali za své kritické
poznámky k rozhodčímu. Zatímco v loňské
sezóně se naši probojovali až do finále play-off,
letos tento úspěch nezopakovali. Snad se jim to
povede příště.
Ženy A, 1. liga
V závěrečných utkáních své skupiny naše ženy
vyhrály ve Střešovicích 3:2 a 3:0 a z prvního místa
(a s velkým bodovým náskokem) postoupily do
skupiny finálové. V ní se s každým ze tří družstev
postoupivších z druhé skupiny (Plzeň, Hlincovka,
Č. Budějovice) utkají dvakrát doma a dvakrát
u nich; vzájemná utkání družstev z téže skupiny
se započítávají. První zápasy finálové skupiny se
už odehrály – naše Áčko zvítězilo venku nad Hlincovkou 3:0 a 3:1, doma pak porazilo VK Č. Budějovice rovněž 3:0 a 3:1. V průběžné tabulce finálové
skupiny jsou jasně na prvním místě:
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Do Jojogymu nachází cestu stále více sportuchtivých
1. Dobřichovice 33 b., 2. Plzeň 22, 3. Střešovice
18, 4. Č. Budějovice 16, 5. Hlincovka 13, 6. Hronov
6. Budou ještě hrát: 22. a 23. února v Plzni, 1.
a 2. března doma s Hlincovkou, 15. a 16. března
v Budějovicích, 22. a 23. března doma s Plzní.
Vzhledem k tomu, že na naše děvčata čeká
ještě osm utkání, nemusí jim současné vedení
o jedenáct bodů před druhou Plzní k celkovému
vítězství ve finálové skupině stačit. Naděje, že si
první místo udrží a postoupí do baráže o extraligu, je však velká. Doufáme, že to zvládnou!
Muži B, krajský přebor 1. třídy
Po porážkách v Benešově (1:3 a 0:3) hrálo
mužské Béčko počátkem února doma s Českým
Brodem; v prvním utkání prohrálo 1:3, ve druhém
vyhrálo 3:0. V průběžné tabulce jsou naši stále
na sedmém místě. Doma budou hrát 23. února
s Dobříší a 16. března s Tuchlovicemi; svou soutěž
zakončí 23. března ve Vlašimi.
HgS

Jojo Gym oslavil 3. narozeniny
Dne 30. ledna 2016 se poprvé otevřely brány
sportovního centra Jojo Gym Dobřichovice. U příležitosti 3. narozenin chceme poděkovat všem
sportovním nadšencům, kteří k nám našli cestu.
A není jich málo. V současnosti cvičí v pravidel-

ných kurzech 700 klientů týdně, převážně dětí
a mládeže ve věku 3 – 16 let.
Přestože zůstáváme věrni našemu hlavnímu
zaměření na gymnastické sporty, nezahálíme i v
doplňkových aktivitách. Nově nabízíme i vzdělávací semináře, trenérská školení, bojové sporty,
vzdušnou akrobacii na šálách a rope skipping.
Od léta se můžete těšit na plážový volejbal
a venkovní workoutové hřiště.
Slibujeme, že se i v budoucnu budeme snažit
vytvořit obyvatelům Dobřichovic a okolí to nejlepší místo ke sportování.
Sportu zdar!
VM

Nejlepší tenista
středočeského kraje je z F. H.
TK Dobřichovice
Nejlepším hráčem Středočeského kraje zimní
sezóny 2018/2019 ve dvouhře starších žáků se
stal Vojtěch Doubek – hráč F. H. TK Dobřichovice. Na krajských přeborech pořádané v hale
TK Neridé postupně porazil všechny své soupeře
a zaslouženě zvítězil. Postoupil tak na halové Mistrovství České republiky, kde bude reprezentovat
Středočeský kraj. Mistrovství ČR se koná v hale TK
Agrofert Prostějov ve dnech 23. – 26. 2. 2019 Svůj
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Vojtěch Doubek, přeborník Středočeského kraje
starších žáků

Výherci poháru všestrannosti
triumf umocnil ziskem zlaté medaile i ze soutěže
čtyřher. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
na Mistrovství ČR.
FH

Tenisový klub TJ Sokol
Dobřichovice
Ve čtvrtek 7. února jsme si na pravidelné pohybové
přípravě udělali kromě samotného cvičení čas i na
historicky první vyhlášení Poháru všestrannosti,
jehož úkolem je motivovat děti k vytrvalému zlep-

šování se nejen na poli sportovních výkonů, ale i v
rámci vzdělání a osobnostního růstu.
Držitelé poháru budou i nadále vyhlašováni
na konci každého pololetí, kdy zúročí nejen své
dlouhodobé cvičební snahy, ale i to, jakým způsobem se po celou dobu stavěli ke svým školním
povinnostem, vedení sportovního deníku či
jeden k druhému navzájem.
I pohár všestrannosti má svá umístění, a jelikož
se hned první pololetí děti přímo urputně snažily,
museli jsme k jejich snaze přihlédnout a první tři
místa obsadit hned pěti výherci. Za přední umístění v poháru jsou vždy připraveny motivační

ceny a jména všech (tedy i ostatních umístěných,
kteří splnili podmínky) držitelů budou vždy na
štítku příslušného roku a pololetí. Své jméno tak
svou snahou na štítek poháru může vyrýt každý,
zatímco drobné ceny pro vítěze jsou takovým
motivačním bonusem těch nejvíce pečlivých
a vytrvalých.
Rádi bychom tímto děti přesvědčili o tom,
že vytrvalá práce opravdu přináší své ovoce a že
úspěch jednoho nemusí být vždy nutně na úkor
úspěchu druhých.
Jiří Machek

Kultura u nás i v okolí
Premiéra divadelní hry
Je úchvatná!
Komedie o nejtragičtější zpěvačce všech dob.
Autorem této divadelní hry je Angličan Peter
Quilter. Světová premiéra se uskutečnila v roce
2005 v Birminghamu. Hra získala nominaci na
Cenu Laurence Oliviera za nejlepší novou komedii
a od svého prvního uvedení se hrála ve více než
20 zemích. Je to příběh skutečně žijící osoby,
Florence Foster Jenkins. Autor sám odpovídá na
otázku, co ho zaujalo na příběhu Florence, a co ho
dovedlo k napsání hry „Je úchvatná“ takto:
„Florence byla příšerná, příšerná zpěvačka.
Slyšel jsem jednu z jejích původních nahrávek
a vyrazil jsem do obchodu Anglické národní
opery, jestli tam toho o ní najdu víc. Když jsem
zmínil její jméno, každý v obchodě se otočil
a pousmál. V tu chvíli jsem věděl, že půjde o něco
speciálního. Je to velký příběh vítězství nad nepřízní osudu a zároveň je to jeden z těch úžasných
příběhů, které člověka okamžitě rozesmějí svoji
absurditou. Ale ještě zajímavější je skutečnost,
že to byla tak šťastná žena. Vzdorovala všem kri-

tikům a vytrvale následovala své sny. Takže nejde
jen o velmi zábavný, ale také o velice dojemný
a povznášející příběh. A právě tyhle prvky jsou
báječným materiálem pro divadelní hru.“
Komedie vzniká v těchto dnech i v Dobřichovicích pod režijní taktovkou Aleny Říhové, která
se v této roli objevuje úplně poprvé. V hlavní roli
Florence uvidíte Evžu Koblížkovou. Dále hrají
Dušan Navařík, Kateřina Filla Věnečková, Ondřej
Nováček, Irena Neradová a Lucie Hochmalová.
Dobřichovická divadelní společnost vás
srdečně zve na premiéru hry 28. března 2019
v 19 hodin v kině v Řevnicích. Další reprízy budou
tamtéž 29. března také v 19 hodin a 31. března
2019 od 17 hodin.
KFV

Richard Augustin vystavuje
u Bímů
Třiačtyřicetiletý Augustin si nestaví žádné
hranice, v umění ani v životě. Svými díly na sebe
začal upozorňovat v Praze, aby jimi vzápětí překonal hranice vlastní domoviny. Během zim

se pravidelně přesouvá za sluncem a mořem
a obrazy opakovaně uspívá v Indii a ve Španělsku.
Pro dobřichovickou galerii Bím připravil výstavu
Seš sexy, kterou celou věnuje ženám. Symbolicky
i tematicky.
„Již dlouho nosím v hlavě záměr výstavy
obrazů, k jejichž vzniku mě inspirovaly krásné
ženy. Zajímají mě hlavně ty, které jsou krásné
nejen fyzicky, ale především vnitřně. Tyto dvě
strany jedné mince se vzájemně doplňují a jedna
bez druhé nefunguje. Stejné je to s mými obrazy.
Snažím se dosáhnout vlastních představ estetického ideálu a přitom se vyjádřit originálně, jedinečně. Zároveň do obrazů vkládám kus svého
vidění světa, v případě žen to je obraz jejich krásy,
elegance a přitažlivosti.“
Celý život rád cestuje, nyní i se svojí rodinou.
Zpočátku jezdil hodně po Evropě, byl v Německu,
Rumunsku, ve Španělsku, Francii. Většinou
absolvoval kratší cesty, některé s galeriemi, jiné
soukromě. Později strávil několik sezón v Indii,
maloval v Malajsii, Thajsku, na Bali. Dva roky provozoval Studio Augustin na Mallorce. To samozřejmě tvůrce hodně ovlivní, promítá se do jeho
obrazů, hlavně do témat.
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„Určitě to částečně vytvořilo můj současný
styl. Onen kubistický, ten který je asi nejvíc můj
autorský, se zrodil někde v Thajsku. Tam jsem
začal malovat „špičaté ženy“. Jak leží na pláži,
s kulatými prsy a špičatými zadky, to mi v mém
vlastním autorském stylu zůstalo dodneška
a vlastně z toho pořád vycházím.“
Další země už spíš ovlivňovaly obsah Augustinových obrazů. Rád se vrací do jihoindické Góy.
Nikoliv cíleně kvůli malířství, ale spíš životnímu
stylu. Zásadní životní a určitě zajímavou etapu
prožil Richard Augustin v Pyšelích. Jihočeský
rodák se dostal přes Plzeň krátce do Londýna,
a pak na dlouhou dobu zakotvil v Praze. Po
zhruba 27 letech putování dospělo v hlavním
městě jeho malířství do té fáze, kdy se rozhodl pro
dráhu profesionála. Zjistil, že buď bude chodit do
práce, například řídit grafiky nebo nějaký časopis,
a nebude mít čas na malování, nebo všem těmto
představám zamává, začne malovat a v Praze se
neuživí. Těžká volba!
Jak už to tak bývá, vyplavala myšlenka:
s městem na nějakou dobu „seknout“, odstěhovat se někam na vesnici a opravdu se věnovat
tvorbě. Vyklubala se z toho fara v Pyšelích, krásné
prostředí, kde s malou komunitou strávil sedm
let, a kde rozvinul celý koncept svého životního
stylu i tvorby. „Vždy jsem toužil po tom, že budu
mít jedno dvě vlastní studia někde ve světě,
kam budu dávat obrazy a jiní se budou starat
o obchodní část. Tu vizi mám stále, ale pořád se
mi ji nedaří naplňovat. Věci se vyvíjí svým vlastním směrem, který člověk úplně nemůže ovlivnit.
Takže vlastně zůstávám spíš otevřen tomu, co přichází, a snažím se najít cestu, která bude pro mě
ta pravá.“
Augustin se také s oblibou věnuje tvorbě
“na objednávku“, považuje ji za cestu k novým
a neobvyklým obrazům. Každý z nás má jinou
představu, jiné cítění, odlišný životní styl. Ideální
samozřejmě je potkat svůj vysněný obraz a moci
si ho koupit. To se však ne vždy podaří. Zajímavou
možností je nechat si některou ze svých představ
namalovat „na klíč“.
„Na zakázku tvořím rád, je to součást mé
práce. Když potenciální zákazník přijde do studia
a chce nějaký obraz, často si nevybere z toho, co
zrovna nabízím. On však určitou představu má
a mně přináší téma. Pokud je to člověk trochu
komunikativní, vymyslíme společně ať už kubistický, nebo pop-artový motiv. Samozřejmě nepřinese rovnou črtu, ale ví, že chce třeba portrét,
konkrétní výjev, romantický obraz. Určíme si, jaký
má mít obraz styl, barvy, kde má viset, zanedbatelná není velikost plátna“, popisuje výtvarník
zadání díla.
Zajímá ho i design. Móda, automobily,
hodinky, boty, bytové doplňky… A samozřejmě
ženy. Ty se na jeho obrazech objevují možná nejčastěji. Výstava Seš Sexy v dobřichovické galerii
Bím je právě o nich. Přijďte se podívat!
Zuzana Musílková

Micheal Fridrik Trio Blues &
buggie z Rakouska vystoupí
23. března v Dobřichovicích
Tato tříčlenná parta muzikantů se řadí mezi nejlepší bluesové skupiny v sousedním Rakousku.
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na březen 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Od 14. března do 15. dubna
Stavební vývoj Dobřichovic, 3. část
autorky výstavy Anna Adámková
a Mirka Neubertová

Café galerie Bím
Od 9. do 30. března 2019
Seš sexy – Výstava obrazů Richarda
Augustina

Další kulturní akce
Neděle 3. března od 16:00
v sále MUDr. Fürsta
Slovanská hradiště –
povídání PhDr. Aleny
Šarounové, CSc
Vstupné dobrovolné

Úterý 12. března od 18:00
v sále MUDr. Fürsta
Beseda RNDr. Jiřího
Grygara, CSc.
Našeho předního vědce, známého
popularizátora astronomie a astrofyziky,
čestného předsedy České astronomické
společnosti, laureáta řady prestižních
cen a autora mnoha knih.
Pohledy do nebe a Písně kosmické Jana
Nerudy (přednese Pavel Chovanec)
Vstupné 100,-/50,- senioři, předprodej
v Infocentru

Čtvrtek 14. března od 17:30
na zámku
Vernisáž výstavy Stavební
vývoj Dobřichovic, 3. část
Autorky výstavy: Anna Adámková,
Mirka Neubertová. Výstava potrvá do
15. dubna.
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Sobota 23. března od 19:30
v sále MUDr. Fürsta
Bluesový koncert Michael
Fridrik TRIO z Rakouska
Velmi strhující trio MICHAEL FRIDRIK
TRIO hrající s energií dobové boogie
woogie muziky a velkou příměsí blues
a swingu. Určitě nebudete zklamáni
a během večera si budete moci zakoupit
kvalitní červené víno. Přijďte se pobavit
a vezměte přátele, bude to zážitek.
Vstupné v předprodeji Infocentra
130,-/100,- senioři na místě 180,-/150,- .
Doporučujeme!

Neděle 24. března od 15:00
v sále MUDr. Fürsta
Divadlo Tondy Novotného –
Kvak a Žbluňk
Divadelní hra je inspirována známou
knihou Arnolda Lobela o dvou
nerozlučných žabích kamarádech.
Pohádka je určena dětem od tří do
deseti let.
Délka představení je 45 minut. Vstupné
70,- Kč

Neděle 31. března od 18:00
ve společenském sále Zelený
ostrov
Podvečer českých
melodramů
Program: A. Jemelík/J. Orten, F. Šrámek,
Z. Fibich/ K. J. Erben, J. Vrchlický, O.
Jeremiáš/J. Vrchlický, O. Ostrčil/J.
Neruda.
Vystoupí: Marta Hrachovinová a Pavel
Chovanec (umělecký přednes), Jaroslav
Šaroun (klavír). Vstupné dobrovolné.
(V ul. Anežky České, vstup z ulice Za
Parkem naproti prodejně kol J. Fojta)
Připravujeme:
Pátek 12. dubna od 19:30 v sále MUDr. Fürsta
Koncert legendární hudební skupiny
Poutníci – bluegrass a country
Sobota 13. dubna od 11:00 na zámku a u řeky
pod lípou
Velikonoční jarmark s bohatým
programem pro děti a malý farmářský trh
Úterý 16. dubna od 19:30 ve vinárně
zámeckého sklepení
Expedice Grand Canyon – beseda
s promítáním
Neděle 28. dubna od 16:00 na zámku
Vernisáž výstavy dětských výtvarných
prací z kurzu Arteradky

Michael Fridrik hraje na piano od útlého dětství,
15 let se pohybuje na rakouské hudební scéně
a patří mezi nejtalentovanější boogie a blues
pianisty nejen doma, ale v celé Evropě. Michael
Fridrik Trio se již několikrát úspěšně představilo
českému publiku, navíc na stylově velmi rozdílných akcích (Jazz festival Hořice 2016, Southern
rock & Blues festivalu v Kolíně nebo na Svatováclavských slavnostech v Kutné Hoře) a všude
jejich porce energického boogie okořeněného
klasickým blues sklidila velký a zasloužený ohlas.
Koncert se uskuteční 23. března ve Fürstově sále.
Andrea Kudrnová

i muziku. V řevnickém Zámečku vystoupí v neděli
24. 3. od 18 hodin. Těm, kteří se nemohou
dočkat červnové Porty, poskytnou malou ochutnávku žánru a všem ostatním nabídnou příjemný nedělní podvečer s písničkami, které sice
neznáte, ale jistě je rádi poznáte. Malou ukázku
můžete nalézt na bandzone.cz.
vs

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Folkové duo Přiměřeně
Jihočeši Lenka Kubelková (zpěv, perkuse) a Marek
Tyle (kytara, zpěv, hudba) jsou oba středoškolští
kantoři, a tak je jasné, že nemají o inspiraci nouzi.
Název jejich dua značí, že mají přiměřené
zapálení, nadšení i přiměřeně dobré texty

Duo Přiměření v přírodě
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Cyklus Koncerty v kině
Řevnice pokračuje i letos
Jarní koncerty v Kině v Řevnicích pokračují dne
20. března od 19:30 hod. kdy znovu přivítáme
Radúzu, protože její podzimní koncert byl beznadějně vyprodaný a na spoustu zájemců se
nedostalo. Věřím, že na koncert leckdo půjde
i podruhé. Vstupné 400/450Kč.
http://www.raduza.cz
Báječný a nejlepší a cappella sextet Skety
(není též v našich končinách třeba zvlášť představovat) rozezní řevnické kino v neděli 14. dubna
od 18 hodin. Vstupné od 230/300Kč v předprodeji a 260/330Kč na místě.
http://skety.cz
Největší energizér se přivalí 2. května. Kapelu
Minus123 minut tvoří trio uznávaných muzikantů; zpěvák, kytarista a autor písní Zdeněk
Bína, baskytarista a dvorní textař kapely Fredrik
Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.
„Minuty“ také mírně pozměnili název skupiny na
„Minus123minut“ (původně -123min).
Minus123minut předtím působili v letech
1996 – 2009, vydali pět alb a obdrželi cenu Anděl

za objev roku v roce 1999. Hráli na předních
českých festivalech, vyprodávali kluby u nás i na
Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel
slavili úspěchy také v zahraničí, kde odehráli
kolem dvou set koncertů v klubech a na festivalech (Holandsko, Polsko, Francie, USA nebo
Anglie… mezi svátky jsem byla na jejich koncertě
v Jazz Docku a byl to naprostý odpal! Vstupné od
230/300Kč v předprodeji a 260/330Kč na místě
http://minus123minut.cz
Předprodej všech vstupenek je v Infocentru
Dobřichovice a v knihovně Řevnice – nebo přímo
u mne. Doufám, že brzy i online – sledujte www.
pa-intermedia.com a facebook.
Permanentka na celý cyklus bude též k dispozici – k zakoupení už na koncertě Wind Quintet.
Už loni jsem přemýšlela, že přivezu Anetu
Langerovou, znám její podmínky a vstupenka
by musela být dražší (cca 550 Kč) i pokud bych
sehnala dotaci (bez ní by to nešlo), takže budu
ráda, když mi napíšete, zda by byl vůbec zájem.
Další dva podzimní koncerty profiluji – nechť
jsou zatím překvapením.
Děkuji a přeji šťastný, úspěšný a kulturní rok
2019!
Lucie Kukulová

Program Řevnice březen 2019
Pátek 1. března
17:30 Jak vycvičit draka 3
20:00 Bohemian Rhapsody
Sobota 2. března
13:45 Lego 2 / 15:30 Spider-man Paralelní světy
17:30 Zrodila se hvězda / 20:00 Co jsme komu
zase udělali?
Středa 6. března
20:00 Favoritka
Pátek 8. března
17:30 Captain Marvel, 20:00 Zelená kniha
Sobota 9. března
13:45 Psí veličenstvo / 15:30 Captain Marvel
18:00 Na střeše / 20:00 Bohemian Rhapsody
Neděle 10. března
14:00 Jak vycvičit draka 3
16:00 Lego příběh 2
18:00 Ženy v běhu
Středa 13. března
20:00 Jižní vítr
Pátek 15. března
19:00 „TRABANT: Velká cesta domů!“ – Beseda
Sobota 16. března
13:45 Psí domov / 15:30 Kouzelný park
17:30 Ženy v běhu/ 20:00 Skleněný pokoj

Hledám k dlouhodobému pronájmu
byt 2+1 nebo 2kk
(možno i v RD - sam. vchod) v Dobřichovicích a okolí.
K nastěhování nejpozději červen 2019.
Nabídky prosím na tel. 607 847 294
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
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

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

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Středa 20. března
19:30 RADŮZA – koncert
Pátek 22. března
17:30 Captain Marvel DAB
20:00 Co jsme komu zase udělali?
Sobota 23. března
13:45 Kouzelný park / 15:30 Putování se sobíkem
17:30 LOVEní
20:00 Zelená kniha
Středa 27. března
20:00 Bohemian Rhapsody
Sobota 30. března
13:45 Psí veličenstvo / 15:30 Dumbo
17:30 Ženy v běhu / 20:00 Pašerák

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
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Program Club-Kina Černošice na 2019
16. 3. – sobota Tomáš Kočko & Orchestr
17. 3. – neděle Nina Van Horn Trio (FR/USA )
30. 3. – sobota Jack Cannon Band (HU)
3. 4. – středa Aimée Allen Quartet – koncert
17. 4. – středa Tom Smith – koncert
12. 5. – Májové slavnosti
1. 6. – Královský průvod
5. – 9. 6. – Jazz Černošice 2019 jazzový festival
17. – 18. 8. – černošická Mariánská pouť
24. 10. – čtvrtek Jazz in Duo (Polsko) koncert
29. 10. - úterý The Rainbreakers (UK) koncert
22. 11. - pátek The Catfish (UK) bluesový festival
8. 12. - neděle Ben Poole (UK, CZ)

Poruchy 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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