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Věci se pomalu vrací do starých kolejí  
Opustil nás Jaroslav Franta „Ferson“
Volejbalistky extraligu vzdaly
V létě půjdeme na divadlo

D o b ř i c h o v i c e
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Slovo starosty
Připravované rekonstrukce
komunikací
v Dobřichovicích
V posledních dvou měsících téměř každý z nás
řešil problémy, vyplývající z omezení v důsledku
koronavirové epidemie. Nejinak tomu bylo i na
radnici. Epidemie, doufejme, však bude pomalu
ustupovat a naše město bude moci začít realizovat stavební projekty, se kterými na letošek počítalo. Tím prvním je výměna dilatačního závěru
silničního mostu (pružné spojení komunikace
s vozovkou mostu), která proběhne koncem
května a v první polovině června. Výběrové řízení
na tuto akci proběhlo již více než před měsícem,
nicméně samotný dilatační závěr se vyrábí ve
Španělsku a z důvodu epidemie se jeho dodávka
o několik týdnů posunula. Výměna mostního
dilatačního závěru bude probíhat za provozu,
vyžádá si však určitá omezení dopravy na mostě.
Další připravovanou stavbu, na niž jsme získali
dotaci z prostředků MAS Karlštejnsko, je pokračování chodníku do Karlíka. V rámci této stavby
bude vydlážděná část chodníku prodloužena
o cca 100 metrů až na hranici s obcí Karlík. Ten by
měl v budoucnu dlažbu chodníku prodloužit až
na jeho konec, nemá však bohužel dosud vykoupeny dva zbývající pozemky pod chodníkem. Na
karlické části chodníku tak prozatím zůstane provizorní mlatový povrch.
V nejbližší době proběhne též rekonstrukce
části ulice Randova v úseku mezi křížkem a penzionem U Tuláka. Jedná se o cca 200 metrů dlouhý
úsek, kde je v současné době stará, úzká vozovka
s dosluhujícím asfaltem. Vozovka zde bude rozšířena na stejnou šířku, jakou má v nedávné
minulosti rekonstruovaný úsek Randovy ulice
směrem k Pražské. Tato stavba by měla znamenat
důležité zlepšení pro dopravu v této části města,
kde v posledních letech dosti vzrostl provoz, především z důvodu dopravy do JoJo Gymu. Letos
bychom rádi přistoupili i k opravě Anglické ulice
nebo alespoň její části. Nyní připravujeme výběrové řízení na první úsek Anglické ulice mezi
ulicemi 5. května a Ke Křížku. Na druhý, delší úsek,
tedy až po křižovatku s Pražskou se nyní pracuje
na úpravě a dopracování projektové dokumentace a pokud to finanční situace města dovolí,
bude tato část ulice rekonstruována v druhé
polovině roku.

Stavební změny
v Palackého ulici
V minulých číslech Informačního listu jste se
mohli v sekci „O čem jednala rada města“ dočíst,
že v Palackého ulici jsou připravovány dvě nové
stavby, na místě stávajícího statku čp. 25 a domu
čp. 19. V praxi tak dojde v části ulice k naplnění
regulativů regulačního plánu centra Dobřichovic.
Ten byl sice v důsledku změny, vyvolané rozhodnutím soudu, částečně změněn, tyto změny se

však nedotkly případu, kdy dojde na pozemcích
ke kompletnímu zbourání stávajících budov
a výstavbě nových. V těchto případech totiž musí
vždy dojít k posunutí nových budov na regulačním plánem stanovenou novou stavební čáru.
V praxi tak dojde k podstatnému rozšíření veřejného prostoru v ulici.
V článku v minulém Informačním listu
poskytla Ing. Klimková svůj pohled na tuto problematiku, přičemž z jejího textu plyne, že by
bylo nejlepší, aby v ulici zůstaly stávající statky.
Faktem však je, že město nemůže nutit vlastníka
nemovitostí, aby je zachovával ve stávajícím
stavu, pokud tyto stavby nejsou památkově chráněny. Jediným nástrojem, jak stavebníky usměr-

Obrázek na titulní straně: Na první jarní trhy dorazilo mnoho zájemců. Foto Hynek Moravec
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nit v jejich stavebních záměrech, je tedy v našem
případě právě regulační plán. Ač mnohdy
můžete slyšet názory, že schválením regulačního
plánu centra bylo umožněno v centru zahustit
výstavbu, pravý opak je pravdou. Kdyby regulační
plán nebyl schválen, mohly by na pozemcích
stávajících statků vzniknout ještě vyšší bytové
domy a především by mohly stát až na současné
stavební čáře (tedy tam, kde dnes stojí stěny stávajících domů). Palackého ulice by se tak mohla
stát temným úzkým koridorem, lemovaným
zdmi vysokých budov. Regulační plán tedy vznikl
právě proto, aby vlastníky nemovitostí v této ulici
rozumně usměrnil v případech, kdy chtějí provádět rozsáhlejší výstavbu na svých pozemcích.
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To bylo konec konců i předmětem soudního
sporu, kdy někteří vlastníci nemovitostí v této
ulici nechtěli ani takovouto „kompromisní“ míru
regulace.
Rozhodně nepatřím mezi podporovatele
bezhlavé bytové výstavby, která zatěžuje infrastrukturu Dobřichovic přílivem nových obyva-

tel a aut. Velmi však podporuji kultivaci a rozvoj
veřejného prostoru a v tomto směru si myslím, že
bude vznik dvou nových staveb v ulici Palackého
pro Dobřichovice spíše přínosem, než negativem. Chápeme-li nárůst počtu obyvatel v centru
v důsledku nové výstavby jako negativum, je toto
negativum z mého pohledu vyváženo vznikem

nových obchodů a služeb v těchto domech a především významným rozšířením uličního prostoru.
Jako bonus chápu nové fasády budov směrem
do ulice, které budou určitě působit estetičtěji
a optimističtěji, než dnešní neudržované fasády
stávajících domů.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Moji milí spoluobčané,
kolegové zastupitelé, radní
a pane starosto města
Dobřichovice
V době karantény má člověk více času všímat
si svého okolí, protože není tak rozptylován
každodenním hemžením a snažením. A vše,
co mu dříve připadalo takové normální, jako
procházky po našem bezprostředním okolí,
vnímá teď tak trochu jinak. Intensivněji! Je
pravda, že svým příspěvkem nepotěším milov-

níky upravených záhonků s mulčovací kůrou
u čerpacích stanic a stánků McDonald‘s a ani
nepotěším zastánce hladce vysoustružených
a vyherbicidovaných trávníčků. Ale příroda
a zvířátka v ní potřebují něco trochu jiného.
Mluvím teď o naší „Viničné aleji“ táhnoucí se od
paty plotu Sokola Dobřichovice po první ploty
zahrad v obci Karlík. Na její východní straně se
krásně ujmuly stromky, což je skvělá zpráva,
ale na straně západní? Holina – tu a tam náletový stromek. A hladce vysoustružený trávníček. Je to pěkné, ale trochu mrtvé, jaksi bez
živáčka. Taková procházková lázeňská kolo-

nádička bez lázní a bez zvířátek. Chtělo by to
trochu keřů, kde by se mohli schovat a hnízdit
ptáci a remízky, co by zadržovaly tolik potřebnou vláhu. Byla by to také přirozená zábrana
častému větru v našem údolí Berounky situovaném ve směru západ-východ. I prachu z pole
by ubylo. Stromy na západní straně by mohly
poskytovat stín.
Prosím zkusme se zamyslet co s tím. Mlatová
cesta je tam skvělá. Tak ještě nějaké ty keře nebo
stromy a bude to jako v naší hymně. „Ráj to na
pohled.“
H. N.

Zprávy z městského úřadu
Nejbližší termín svozu
nebezpečného odpadu je
v sobotu 30. května 2020
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
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 vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad, který jste jistě již zaplatili.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, 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.

Velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu 20. června 2020 dle stejného
časového harmonogramu a na stejných místech.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a 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.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Návrat k normálním časům
Všichni asi chápeme, že návrat k „starým dobrým
časům“ se musí dít postupně a příslušné orgány
musí také postupně vyhodnocovat, co to
přináší po stránce epidemiologické. Již jsme
zaznamenali návrat podávání jídel a nápojů na
předzahrádky (např. v centru „Jidelna U Pavla“
nebo v Panské zahradě, v Bear Place v zámku,
snad i jinde). V červnu se otevřou i restaurace
a kavárny, začínají i kina, včetně toho řevnického.
Otevřela i naše městská knihovna. Snad se
podíváme i do divadla nebo na koncert. Dobrá

zpráva je, že naši divadelníci připravují na červenec již 12. ročník divadelních slavností.
Od 25. května otevírá provoz mateřská škola.
Návrat školních dětí do lavic je komplikovaný, ale
lepší informaci dostanete přímo ve škole.
Vydržte!
vk

Jaroslav Franta „Ferson“
nás opustil
Mladík, vždy v elegantním obleku s kravatou
a květinkou v klopě, který se mne před šedesáti
lety na FAMU ujal, aby mě provázel celý život,

se jmenoval Jaroslav Franta. Stali jsme se přáteli
a spolupracovali jsme na školních úkolech i soukromých lumpárnách. Byl to on, kdo mne přivedl
do Dobřichovic a jsem mu za to patřičně vděčný.
Během studia jsme spolu natočili několik
filmů a po absolutoriu ještě dva dokumentární
filmy o architektuře. Pak jsme se profesně rozešli.
Ferda (jak jsme jej všichni nazývali) si zvolil svobodnější cestu fotografa. On se spoutat nedal. To
by bylo proti přírodě.
Pořídil si špičkový velkoformátový fotografický přístroj švýcarské výroby značky Sonar.
Téma si mohl sám volit a sám zpracovat. Ale také
se musel trošku živit. Někdy třeba jako fotograf
na mém filmu. Svoboda má také své vrtochy. Ale
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i já jsem jemu nosil stativ fotoaparátu, když jsem
byl v krizi. Rád fotografoval architekturu, zejména
Santiniho barokní gotiku. Měl jemný cit i pro
živou fotografii. Stal se významným profesionálním fotografem, jehož díla jsme mohli shlédnout
v mnoha publikacích a na četných výstavách. Tu
poslední, věnovanou sochaři Hugo Demartinimu
a jeho prostorovým výtvarným demonstracím, již
nestačil uskutečnit.
Ale jedna vášeň zaujímala významné místo
v jeho životě: byl generálním sekretářem pánského hokejového klubu „Paleta Vlasti“, jehož
kořeny spadají do konce padesátých a začátku
šedesátých let. Tendence jistých pražských
umělců, výtvarníků a filmařů odlišit se nejen
svým dílem v době, kdy to bylo krajně nežádoucí, přinášela do zachmuřených prostor
normalizované Prahy svobodnou veselost
a donkichotskou odvahu. K hokejovým tréninkům a zápasům přibyly aktivity širokého záběru
– divadelní představení, automobilové rallye,
hudební produkce kapely či pěveckého sboru,
sportovní turnaje, výlety do přírody, varietní
pásma či plesy na ledě s programem. A kdo jiný
by to vše mohl zorganizovat lépe nežli Jaroslav
Franta.
Odešel po delší nemoci 8. května 2020. Bude
mi chybět. A náš klub Paleta Vlasti osiřel!
Ivan Šlapeta

Vzpomínka na Jaroslava
Frantu
Muži jsou ve člunu, na moři, na toulkách.
I bylo nás pět, byli jsme jenom samí chlapci
– muži. Prostě oni ti muži se musí stále sdružovat a utužovat sounáležitost. Nejinak Giano
a Ferson. Oba již důstojní pánové. Šediny jim
zdobí skráně a vzhledu serióznosti dodává
i volba decentní béžově pastelové skladby
jejich šatníku. Prostě dvojka, kterou nejde jen
tak přehlédnout! Tak tito dva pánové si usmysleli jet fotografovat balóny do Francie. V okolí
Chambley, dějišti „Planet air balonády“, jsou již
do okruhu 50 km všechny noclehy již dávno
dopředu rezervovány a obsazeny. Vždyť právě
přehlídka balónů je již 20 let něco jako státní
svátek pro celý region Lorraine. „Máte ubytování“ profesionálně se zeptala spoluorganizátorka balonády Eva. A oni svorně: „Nestarej se,
my si poradíme“.
Po návštěvě restaurace, pracovně „U koťátek“,
kde obsluhovalo několik studentek neuvěřitelné
sličnosti, k tomu kozí sýr a víno, jenž se jen rozplýval na jazyku. Jenže se znovu objevil ten nehezký
„Damoklův mečík“. Kde složíme hlavy své. Avšak
lehkost a jistá bezstarostnost pramenící se zde
již zažitého ani zde nezkalila sérii jejich skvělých
prožitků. Je pravda, že po návštěvě asi pátého
městečka, kde nebylo po možném ubytování
vidu či slechu, Ferson svou vrozenou nonchalancí odešel do malého supermarketu “získat
informace“. A? Po chvilce stojí na chodníčku, po
boku šaramantní blonďaté pětadvacítce a živě
ukazuje. „Tady! Tady tato dáma, ač Francouzka,
mluví plynně anglicky, nás vezme přespat k sobě
do obýváčku. Omlouvá se však, jestli nám prý
nebude vadit, že její přítel vstává v pět.!“ No kdo
umí, ten umí!
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Prozatím máme upravenou otevírací dobu
takto:
Po
zavřeno
Út
14:00 – 16:00 18:00 – 20:00
St – Pá
14:00 – 17:00
Těšíme se na Vás.
Věra Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Angličtina zpátky
v Dobřichovickém domku

Osud šavličkou máchnul a poslední bonviván tiše odešel. Skvělý fotograf, milovník rybaření, krásných aut a žen, společník co nezkazil
žádnou švandu. Profese světlopisců nás oba
sblížila a věkový rozdíl 16 ti let ani neexistoval.
Jeho nonšalantní příchody, jakoby se maličko
vznášel nad zemí, aby něco nepošlapal a jeho
veselý a přátelský výraz tváře mně vždy zdravě
nakazil. Vždy však pečlivě upravený a oblečený.
Odešla osobnost, reprezentant starých dobrých
časů.
Scházíš nám příteli Ferdo…
Jan Neubert

Kurzy a kroužky angličtiny se postupně vrací
k běžné výuce v Dobřichovickém domku, kde ze
známých důvodů, bohužel, nemohly dva měsíce
probíhat.
Jak dospělí studenti, tak i ti malí dostali nečekaně možnost vyzkoušet si výuku na dálku přes
Zoom. Přes počáteční technické problémy jsme
nakonec našli způsob, jak se učit co nejefektivněji, čemuž napomohlo internetové setkávání
v menších skupinkách. Naštěstí většina studentů
měla možnost se připojit. Nyní se dospělí již vrací
do Společenské místnosti DoDo a při dodržování všech známých hygienických omezení se
můžeme konečně vidět.
S žáky Aj hrou se, doufám, také alespoň
párkrát uvidíme, než kroužek skončí a začnou
letní prázdniny.
Myslím, že všichni můžeme v tomto případě
být rádi za technické vymoženosti, ale jistě se
většina z nás shodne na tom, že není nad to se ve
zdraví potkávat tváří v tvář.
Více o současném rozvrhu kroužků a možnosti nezávazné účasti na lekci na: https://www.
dobrichovickydomek.cz/ nebo na tel. čísle: 776
028 441.
Z. S.

Změna termínu letošního
vítání občánků

Sbor Tutte Le Note na
soustředění pojede

Současná situace nám letos nedovolila uspořádat
slavnostní vítání občánků v květnovém termínu,
ale budeme se snažit přeložit tuto událost na
září či říjen. Rodiče narozených dětí v roce 2019
budou pozváni společně s jejich ratolestmi na
základě zvacího dopisu.
AK

Zkoušky sboru jsme museli pozastavit ihned
s uzavřením škol na začátku března. Stejně jako
ostatní zájmové činnosti jsme se sbormistry netrpělivě sledovali pokyny vlády. Některé aktivity dětí
i dospělých mezitím přešly na distanční způsob
komunikace, což ale u dětského pěveckého sboru
bohužel není využitelné. Sbormistr bývá při práci
v úzkém kontaktu s dětmi a to nelze nahradit při
větším množství dětí internetovým zapojením.
I když na začátku května došlo k určitému uvolnění opatření, není možné vzhledem k charakteru
naší činnosti (dětský zpěv se nedá provozovat
v rouškách) sbor vést. Proto jsme se nakonec rozhodli letošní školní rok ve všech odděleních
předčasně ukončit, naplánovaná vystoupení
přesunout na podzim a doufat, že budeme moci
uskutečnit alespoň chystané letní soustředění.
V době psaní tohoto textu se zdá, že do Vítkovic v Krkonoších pojedeme a budeme moci s přihlášenými dětmi dohnat většinu zameškaných
zkoušek. Děkujeme všem rodičům za trpělivost
a pochopení a v novém školním roce se těšíme
na (staro)nové zpěváčky z našich přípravek i koncertního oddělení. Sledujte náš facebookový
profil nebo webové stránky.
Simona Kysilková Šnajperková,
předsedkyně spolku

Jaroslav Franta, jak jsme ho v těchto letech znali

Městská knihovna se otvírá
čtenářům
Zdravíme všechny čtenáře a zveme Vás opět do
dobřichovické knihovny!
Zatím platí vstup do prostor knihovny
pouze se zakrytými ústy a nosem, u vstupu
máme k dispozici dezinfekci na ruce a my Vás
přivítáme také v roušce a rukavicích. Knihy
z regálu si můžete půjčit jako obvykle, ale ty
co vrátíte z domácího prostředí, musí jít do
čtyřdenní karantény, teprve pak si je mohou
půjčit další čtenáři. Na našem webu můžete
využít novou službu ODLOŽIT Z POLIČKY, kde si
ve vašem kontě vyberete knihy, které si chcete
půjčit a my Vám je připravíme k vyzvednutí,
abyste se v knihovně nemuseli zdržovat příliš
dlouho.
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Dobřichovice

Městský úřad Dobřichovice
rozšíří v nejbližších měsících své řady;
poohlížíme se po posile, která hravě
zastane funkci Správce zámku a případně ji
ještě zbude čas, síla a energie na výpomoc
pracovníkům technických služeb.
Jedná se o velmi samostatnou pozici, ve
které bezezbytku uplatníte dobré organizační schopnosti a manuální zručnost;
budete se pohybovat převážně na čerstvém
vzduchu a starat se o vzhled dobřichovického zámku, příp. samotných Dobřichovic.
Zaujala – li vás tato informace, máte ukončené střední vzdělání, za sebou doložitelné
pracovní zkušenosti a zvládnete práci i s
motorovými a elektrickými nástroji (pila,
křovinořez, úhlová bruska), vlastníte
řidičský průkaz a nebojíte se práce, kontaktujte tajemníka úřadu Pavla Mráze (tel.
230 234 530, tajemnik@dobrichovice.cz).
Městský úřad Dobřichovice se nevyhýbá
ani možnosti práce na zkrácený úvazek;
předpokládaný nástup je ve druhé polovině roku 2020.
Těšíme se na vás!

O čem jednala rada města
Matěj Neubert představil radě návrh umístění
a designu hodin, na jejichž zřízení ve středu města
přislíbili městu manželé Jarmila a Václav Kratochvílovi příspěvek ve výši 60 000,- Kč M. Neubert
tuto studii zpracovává jako svoji bakalářskou práci.
Po zaměření křižovatky u školy bylo jako nejlepší
umístění vyhodnoceno místo v Palackého ulici
u zvýšeného přechodu pro chodce, kde dříve rostla
paulovnie. Členové rady pak diskutovali s M. Neubertem jak o designu, tak o materiálu, podstavci,
možnostech oprav apod. Rada se shodla na tom,
že se jedná o velmi zajímavý návrh, podporuje
navržený materiál (sklo), umístění, vzhled i koncepci „ciferníku“. Zároveň upozornila M. Neuberta
na úskalí projektu. Na závěr byl odsouhlasen další
postup při tvorbě projektu – cca 2. 6. představí M.
Neubert radě postup jednání s dodavateli materiálu,
podrobnější výkresy i předběžný návrh rozpočtu.
Dne 30. května uplyne dvouletá lhůta od vydání
souhlasného stanoviska pro sloučené územní
a stavební řízení na akci Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory; rada souhlasí s prodloužením platnosti usnesení 04-43-17 z 30. 5. 2017.
Rada se zabývala žádostí o připojení na ČOV
a vodovod projektu „Obchodní centrum Lety“ ul.
Pražská, parc. č. 1365/65, v k. ú. Lety a s připojením souhlasí za standardních podmínek.
Rada projednala žádost o schválení navržené
přípojky splaškové kanalizace a budoucí smlouvu
o věcném břemeni k projektu „Obchodní centrum
Lety“.
Starosta seznámil radu s návrhem rozpočtu
k projektu Přístavba školy a školní jídelny v Raisově
ulici. Rozpočet byl navýšen na cca dvojnásobek

předpokládané částky; radní se shodli na neúnosnosti tohoto navýšení a diskutovali o dalších
krocích (rozložení financování v čase, hledání úspor
v projektu apod.). Ing. Bezděk předložil radě výstup
z konzultace a finanční kalkulaci jednoho z dodavatelů gastrotechnologií, dle které je možné jen
na této položce ušetřit částku 1,1 mil. Kč. Diskuze
se online zúčastnil i Ing. arch. Hájek. Ten uvedl, že
zmiňovaný rozpočet vznikl na základě studie a v
okamžiku, kdy ještě nebyl znám přesný rozsah
rekonstrukce gastroprovozu a její vliv na další
nutné zásahy do stávajícího stavu budovy. Jako
další příčinu navýšení rozpočtu zmínil nutné úpravy
některých částí díla tak, aby vyhovovaly současným
požárním předpisům. Dále poukázal i na růst cen
stavebních prací. Zároveň uznal, že by bývalo bylo
vhodné aktualizovat rozpočet ve fázi dokončení
dokumentace pro ÚR a SP a město by tak bylo včas
informováno o možném výrazném navýšení ceny
rekonstrukce. Ing. Architekt Hájek slíbil vytipovat
možné úspory v jednotlivých částech projektu,
přičemž snížení ceny lze očekávat i v rámci výběrového řízení na dodavatele.
Rada města v závěru zformulovala zadání, které
předloží starosta Ing. arch. Hájkovi; toto zadání
bude obsahovat vyhledání možných úspor v projektu od projektantů, které neovlivní samotnou
architekturu, nicméně mohou se dotknout např.
volby materiálů v případech, kdy nepůjde o pohledové záležitosti; další úspory pak bude starosta
požadovat v zařízení gastroprovozu – ohledně
gastrotechnologií je třeba klást i požadavek, aby
byl návrh koncipován jako otevřené řešení tak,
aby se soutěže mohlo účastnit co nejširší spektrum konkurenčních, i českých firem, vyrábějících
gastro vybavení. Dodavatelé by přitom neměli být
striktně limitováni např. rozměrovými parametry
(moduly) jednotlivých prvků zařízení kuchyně,
aby tak nebyl preferován jeden konkrétní výrobce.
Dalším požadavkem města na Ing. arch. Hájka
bude prověření potřeby a oprávněnosti „gastrem
vyvolaných“ stavebních požadavků a úprav,
o kterých se zmínil Ing. arch. Hájek ve svém online
vstupu; město dále požaduje i maximální možné
využití stávajícího zařízení kuchyně (při zachování
standardů střední úrovně kvality), které je v mnoha
případech poměrně nové a po stránce funkčnosti
plně vyhovující; je třeba upozornit projektanty na
maximální částku, kterou je město schopno do
tohoto segmentu investovat (cca 4 mil. Kč).
V závěru diskuze k tomuto bodu zkonstatoval
starosta, že je třeba oslovit některou z organizací,
která se zabývá cost managementem a která bude
hlídat náklady této zakázky. Členové rady se pak
shodli na tom, že realizace přístavby školy a školní
jídelny v ulici Raisova v létě 2020 není příliš reálné
a uspěchání této zakázky nese značná rizika.
Rada diskutovala i pravděpodobné navýšení
částky určené na nátěr mostu přes Berounku,
o němž informoval Ing. Kaplan. Původní cena
3 mil. se aktuálně dostala k částce 6 – 8 mil., nejvyšší položkou je pronájem lešení. Detailní hledání
úspor bude možné v okamžiku, kdy obdrží členové
rady podklady v podobě podrobného rozpočtu od
Ing. J. Abela, který jedná s projektantem.
Organizátor cyklistického závodu Karlštejn
tour navrhuje, aby náhradní termín závodu Kolo
pro život proběhl ve stejném termínu, jako vinařské slavnosti, a částečně se stal jeho součástí.
Rada diskutovala o tom, zda by pro obyvatele

Dobřichovic nebyly tyto dvě akce současně
již příliš velká zátěž. Navíc je velmi pravděpodobné, že v tomto termínu bude zrovna probíhat
rekonstrukce Randovy a první části Anglické ul.,
což by situaci ještě zkomplikovalo. Rada proto
nesouhlasí s realizací závodu v termínu 29. – 30.
8. a pověřuje starostu jednáním s organizátorem
závodu o jiném termínu.
Rada vydala souhlasné stanovisko k vybudování domovní čistírny odpadních vod a likvidace
dešťových vod – č. e. 71, č. k. 2999/3 a 2999/25,
Tyršova ulice.
Rada vydala kladné vyjádření ke stavebnímu
záměru – Přístavba a změna užívání objektu na
pozemcích 2588 a 2589, Lesní č. ev. 98. Ing. arch. F.
Kándl se z důvodu střetu zájmu zdržel hlasování.
Rada se zabývala návrhem Ing. Bezděka
o rozšíření počtu nádob na odpady u sběrného
místa v ulici 5. května. Návrh na podzemní kontejner členové rady nepodpořili (kombinace
podzemního kontejneru současně s klasickými
kontejnery na jednom místě by nevedla ke zlepšení estetického vnímání místa a znamenalo by
komplikovanější svoz), započnou však práce
směřující k možnosti výrazného navýšení počtu
nádob (rozšíření plochy, posunutí lampy apod.).
Radní dále diskutovali o osvětlení přechodu
pro chodce v Palackého ulici u konce mostu přes
Berounku – tajemník osloví zástupce společnosti
ELEKTROŠTIKA o možnostech osvětlení přechodu.
podle zápisu vk

Na letní program do CKP
Ochranná opatření se postupně rozvolňují a my
vám chceme moc poděkovat za podporu, kterou
od vás od začátku pandemie máme. Zejména za to,
že k nám stále rádi chodíte a respektujete veškerá
opatření, která jsme v souvislosti s nastalou situací
museli zavést. Aktuálně již fungujeme v podstatě
normálně a připravujeme pro vás zajímavé novinky.
Jednou z nich jsou relaxační a rehabilitační
programy, které dodají vašemu tělu ten potřebný
impulz, umožní mu si konečně pořádně odpočinout a načerpat nové síly. Programů pro vás
máme hned několik a věříme, že si mezi nimi
vyberete ten svůj.
Stálicí je pětidenní program „Aby tělo nebolelo“.
Je určený všem, kteří potřebují intenzívnější rehabilitaci a chtějí se zaměřit na své tělesné neduhy.
Program je sestaven individuálně na základě vyšetření u lékaře. Proběhne v termínu 13. – 17. 7.
Letošní novinkou je relaxační program na 3 – 4
dny pro skupinky žen, které se v uplynulém období
staly nečekaně učitelkami a ženami v domácnosti
a čas na sebe a popovídání s kamarádkami jim už
prostě nezbyl. Program vám nabídne vyvážený
poměr relaxace, aktivního cvičení a kreativity,
ale poskytne i dostatek času na výlety a posezení
u sklenky dobrého vína v milé společnosti.
Pokud vám naopak chybí prostor pro sebe,
máme pro vás program se stejným názvem.
Věnujte 3 nebo 4 dny jen sobě a svým potřebám.
Je to jen několik málo dní, které vám ale pomohou
přerušit stereotyp, poodejít od běžných starostí
a na chvilku se zastavit.
Tak co, nalákali jsme vás? My věříme, že ano
a že se s vámi již brzy u nás Na Vyhlídce uvidíme.
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz
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Zajímavosti
Češi stále na špičce v třídění
odpadů v EU
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi
označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již
poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý
z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů, což je meziroční
nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř
¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak
15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů
skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále
více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693
tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více
než v roce 2018.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM
zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému
třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou
významnou složkou tříděného komunálního
odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21.197 firem a 6.146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice
dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co
nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné
sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady
prostřednictvím 473.359 barevných kontejnerů
a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných
domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru
pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci
velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů
rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých
domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba
133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace
EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že
dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel
udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou
tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech
a obcích vzniká surovina, která se na třídících
linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny
připravené k recyklaci a využití – pro výrobu
nových produktů nebo jako zdroj energie či
náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním
systém snižuje zátěž životního prostředí – šetříme
stromy, zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování
skládek. A díky třídění a recyklaci obalových
odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů
MWh energie.
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
Poznámka redakce: Stále je ale hodně co zlepšovat. Hlavně přístup lidí ke svým odpadům. Zdůrazňuji „SVÝM“. Vidím to často na dvoře bytového
domu, kde bydlím. Někdo si koupí nový televizor,
velký papírový odpad neodnese do nedaleké sběrné
nádoby na papír, ale nechá ho u popelnic, nedávno
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Jedna ze soutěžních posádek minulých ročníků, dokonale sladěná dobově i barevně se svým vozem.
tam někdo dokonce odložil ojeté pneumatiky.
Zameťme si každý před vlastním prahem, je hezké
slyšet chválu, ale mohlo by to být mnohem lepší.
vk

Nové knihy v městské
knihovně
Burian, Zdeněk............................... Podivuhodný svět
Zdeňka Buriana
Zídek, Petr.........................Budovatelé státu: příběhy
Kábrtová, Lidmila.....................................Místa ve tmě
Sýkora, Michal ....................................Pět mrtvých psů
Šrut, Pavel.Příběh slasti: (výbor z milostné poezie)
Dandová, Olga........................Kam se draci rádi vrací
Cinger, František.........................To byl Arnošt Lustig
Osoba, Michal................................... Nemůžeš? Přidej!
Mišík, Vladimír...........................Mišík: Letní rozhovor
Komárek, Stanislav ........................Města a městečka
Čvančara, Jaroslav......................... Antropoid: příběh
československých vlastenců
Escobar Golderos ...............Osvětimská ukolébavka
Snyder, Timothy ......... Tyranie: 20 lekcí z 20. století
Šilerová, Lenka..................................Sexuální výchova
Hendricks, Greer....................... Manželka mezi námi
Kartous, Bohumil.......No future: vezeme děti na…
Poncarová, Jana.................Eugenie: příběh české…
Moučková, Kamila..............................Hlavou proti zdi
Jirglová, Petra....................Letuška z economy, aneb
Siedlecka, Joanna ....Černé ptáče: pravdivý příběh
Faludi, Susan......................................... Temná komora
Hanibal, Jiří....................................Johana z Rožmitálu
Kamen, Jiří.......................................... Báječný svět hub
Bolton, S. J..................................... Temné říční proudy
Padevět, Jiří ..........................................Ostny a oprátky
Horáková, Pavla ...............................Teorie podivnosti
Janečková, Klára........................................................Vítěz
Kocáb, Michael ......................... Vabank: 1989 – 1991
Kořínek, Pavel...............Punťa : zapomenutý hrdina
Honzák, Radkin...........Holky to někdy nemaj lehké
Albright, Madeleine..................... Fašismus: varování

Perlmutter, David.................................Moučný mozek
Topol, Jáchym.....................................Výstup Jižní věží
Košťálová, J...................................Rodokmen a vztahy
Pro děti a mládež:
Krolupperová, D............................. Taje olivového háj
Stará, Ester........................................................ Jedééém!
Svobodný, Petr........................................ Pozor doktor!
Pilkey, Dav...........................................................Dogman
Goldflam, Arnošt.......... Hledání ztraceného tatínka
Stančík, Petr ...........Fíla, Žofie a Smaragdová deska
Stančík, Petr....................Ohou! Kolik má kdo nohou
Petráková, J................................................ Výletový den
Nejedlý, Jan........................................Hororová čítanka
Krolupperová, D........................................Sněhová víla
Binar, Ivan..............................Sloneček Malej ve světě
Griffiths, Andy...................Ztřeštěný dům na stromě
Soukupová, Petra........................... Klub divných dětí
Riordan, Rick...........................................Apollónův pád
Drijverová, Martina...................Domov pro Marťany
Žáček, Jiří................................................................ Krysáci

Korvety do Dobřichovic
nakonec přijedou
Nadešel čas jedné z pravidelných událostí
dobřichovického jara – tradiční setkání korvet,
doprovázené o sobotních odpoledních krátkým
programem a spanilým průjezdem centrem městečka. Původce doby koronavirové však rozházel
a zničil nejedny plány a projekty a tak nezbývá,
než ročník 2020 ve své původní podobě odpískat. Nicméně nevzdali jsme se jen tak lehce a po
vzoru daleko, daleko významnějších soutěží
jsme se pokusili alespoň část setkání přesunout do virtuálního prostoru. Když se mohou
po internetu jezdit závody F1, proč bychom si
nemohli zasoutěžit s korvetami? A tak vznikla
náhražka za celodenní sobotní soutěž. Bude to
zřejmě poprvé a naposledy, co se bude moci
jezdit rychlostí neomezenou a před i během
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jízdy bude možno požívat alkoholické nápoje
a jiné omamné látky. Pro soutěžící jsou připraveny celkem tři rychlostní zkoušky s jedním
přejezdem mezi nimi. Závodníci pojedou podle
itineráře, striktně s využitím serveru mapy.cz
a budou se snažit cíl nejenom najít, ale dosáhnout ho v co nejlepším čase. A protože máme
radost ze zájmu o naše setkání a jednotliví účastníci si pravidelně pochvalují přátelskou atmosféru, která je Dobřichovicemi provází, rozhodli
jsme se nabídnout prvním pěti zájemcům z řad
čtenářů IL možnost se té virtuální soutěže také

zúčastnit. Stačí napsat na emailovou adresu jiri.
geissler@aukcredit.cz, že máte zájem a prvních
5 podle času doručení se může těšit. Soutěžit se
bude v pátek 22. 5. večer a je třeba si rezervovat 2,5 – 3 hodiny času. Všem účastníků budou
zaslána pravidla a také zkušební itineráře, aby se
v práci s mapou mohli zdokonalit a vyzkoušet si
plnění pokynů.
Žádné sítě ani nuly a jedničky však nemohou
nahradit osobní setkání a tak se během
posledních dvou týdnů zrodil nápad přeci jenom
se v Dobřichovicích potkat. Bez veřejných akcí,

v omezenějším počtu, pravděpodobně bez
zahraničních kamarádů. Nicméně v sobotu 23.
5. ráno, či dopoledne proběhne na zahrádce
restaurace Panská zahrada snídaně před našimi
krasavci, následovat bude hromadná vyjížďka
do okolí a odpoledne zakončíme společným,
neveřejným posezením a zaparkováním na břehu
Berounky pod zámkem. Rozhodně to nebude tak
veselé a atraktivní, tradice však bude dodržena
a budeme moci alespoň chvíli hledět k příštím
akcím a těšit se na normální časy.
JG

Sport

Bratři na společném tréninku.

Květnový volejbal
Kdyby nyní následovalo jen pár prázdných
řádek, nemohl by nikdo nic namítat – v důsledku
známých skutečností se totiž v dubnu ani
v květnu žádný volejbal nehrál. Všechny volejbalové soutěže byly v polovině března ukončeny
s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto
později.
Jak je známo, vítězem první ženské volejbalové ligy byla vyhlášena naše děvčata, která
s velkým náskokem vyhrála základní část.
Zatímco v loňské sezóně, kdy také zvítězila,
musela o postup do extraligy bojovat v baráži,
letos jim (stejně jako vítězům první ligy mužů,
družstvu Bučovic) tato nutnost odpadla – do
extraligy mohla postoupit přímo!
Po pečlivém zvážení všech okolností – hrát
extraligu by pro hráčky bylo sice velkým úspěchem a uznáním, ale po stránce ekonomické by
to oddíl patrně nezvládl – bylo dohodnuto, že
ženské Áčko se do extraligy nepřihlásí. Tvrzení,
že „Volejbalistky jdou do extraligy“ z titulní
stránky dubnového Informačního listu bylo tedy
poněkud předčasné: naše Dobi-holky budou
i v sezóně 2020 – 2021 hrát „jenom“ první ligu.
Přejeme jim, aby své loňské prvenství zopako-

Mladí oštěpaři
valy, a pokud jde o Áčko mužů, doufáme, že své
loňské desáté místo podstatně zlepší.
HgS

Zprávy z tenisu
Společnost se již pomalu nadechuje po vleklém
řádění koronaviru a stejně tak se i naše tenisová
škola MS GEM opět probouzí k životu pravidelnými tréninky. V krásném areálu TJ Sokola Dobřichovice, kde opět denně trénujeme, a to nejen
tenisové dovednosti – jak už je u nás zvykem,
tvoří část lekcí fitness, zdravotní TV a pohybová
příprava, kterou navracíme dětem nejen zdatnost, kondici, ale především i radost z pohybu
a pozitivní přístup. Tréninky probíhají v souladu
s nařízeními vlády.
Na mnoha dětech se karanténa podepsala
nejen psychicky, ale i fyzicky. Ještě pravděpodobně nebyla vhodnější doba pro to, abyste
svým dětem dopřáli kvalitní pohyb na čerstvém
vzduchu s příjemnými profesionálními trenéry –
pokud přemýšlíte, kam své děti přihlásit, určitě se
podívejte na náš web (www.msgem.cz) a kontaktujte nás (msgem@seznam.cz).
Nabízíme také individuální tenisové i fitness
lekce či kruhové tréninky pro dospělé.

Máme poslední volná místa na našem třetím
turnusu tradičních letních kempů, který se koná
17. – 21. srpna. V případě rušení akce z důvodu
koronaviru garantujeme vrácení peněz.
JM

Atletika Černošice
a Dobřichovice
Tréninky, závody, soustředění, příměstské tábory
– opět v plném nasazení!
Jsme rádi, že se „tréninkový režim“ ASK
DIPOLI opět vrací k normálu, a na sportovištích
se můžeme opět věnovat společnému trénování.
Atleti nyní mohou chodit na neomezený počet
tréninků atletiky své kategorie v týdnu a využívat
přidaných hodin sportovních míčových her, vybíjené i beach volejbalu.
Jak jsme zjistili, nucená tréninková přestávka
byla pro všechny již opravdu dlouhá. Hned
v prvním týdnu po uvolnění opatření na tréninky
dorazilo takové množství dětí, že všichni naši
trenéři byli naplno využiti. Zájem dětí o sportování nás velmi potěšil, proto do konce června
mají atleti možnost navštěvovat libovolný počet
tréninků své kategorie v týdnu, navíc byly přidány
hodiny sportovních her, vybíjené a beach volej-
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balu. Chuť sportovat a poměřit své fyzické síly se
projevila také hojnou účastí na klubových závodech v úterý 19. května, a 1. června na závodech
s názvem Meeting Spolu na startu. Jsme velmi
rádi, že jsme tyto závody mohli ještě do konce
školního roku uspořádat. Na konci května proběhlo také atletické soustředění na Smržovce.
V této chvíli se však již aktivně připravujeme na
prázdninové příměstské tábory, které pořádáme
v Černošicích, Dobřichovicích, Radotíně, Mníšku
pod Brdy. Stále je možné se na tábory přihlašovat, a kdyby náhodou vláda rozhodla jinak, uhrazené částky za zrušené tábory budou vráceny.
K prázdninám patří i atletická soustředění, kde
se budeme připravovat na atletické závody, které
nás čekají hned po skončení prázdnin. Pro žactvo
se soustředění uskuteční v Sušici od 26. 7. do 1.
8., a pro děti z přípravek v Chebu od 3. do 8. 8.
V Chebu jsme s dětmi ještě na soustředění nebyli,

tak se těšíme, co nás tam bude čekat. Na obě soustředění zbývá už jen pár volných míst.
Myslíme také už na září, proto na našich
webových stránkách www.askdipoli.cz „visí“
rozvrh tréninků na další školní rok. Několik tréninkových hodin bylo pro velký zájem přidáno,
tak věříme, že atleti budou mít z čeho vybírat.
Přihlašovat se online je možné již nyní, stejně tak
do konce června chodit na zkušební tréninky,
když si někdo není jistý, zda je pro něj atletika
to pravé. V červnu si můžete přijít vyzkoušet
atletiku, kolikrát chcete zdarma. Předem je třeba
zavolat nebo napsat.
Všichni zájemci o tréninky atletiky ASK DIPOLI
by si měli přečíst na stránkách o koncepci našich
tréninků. Od starších kategorií (žactvo a starší
11 let a více) dělíme atlety na tréninku dle jejich
zájmu a potřeby na skupiny. Skupina Závodící
atleti chodí na tréninky dvakrát až pětkrát týdně,

pravidelně závodí a soustředění jsou pro ně
povinná. Tým a kamarádí na tréninku jsou pro ně
něco jako druhá rodina. Druhou skupinou je Atletika jako kondiční trénink, jako doplněk a kompenzace k jinému sportu. Je určena pro sportovce,
kteří chodí na tréninky většinou jednou až třikrát
týdně a atletiku dělají jako kondiční doplněk ke
svému hlavnímu sportu (třeba basketbalu, tenisu,
atd.). Třetí skupinou je Atletika pro radost, do
které patří sportovci, kteří si chtějí udržet kondici
a sportovat jen pro své potěšení. Více informací
o jednotlivých skupinách najdete na našich stránkách. Každý si však u nás najde své místo, jsme
rádi, že sportujete s námi! Mladší děti od 6 do 11
let trénujeme všestranným a hravým způsobem.
Hlavním cílem je vytvořit u dětí kladný vztah ke
sportu, skvělý kolektiv sportovců, pravidelně se
hýbat a zdokonalovat nejdůležitější schopnosti.
Hedvika Šebková

Kultura u nás i v okolí
Kulturní centrum
Dobřichovice pozvolna
rozjíždí kulturní akce
Po tříměsíční pauze bych vás opět ráda pozvala
na kulturní pořady, které jsme museli na jaře
odložit. Dne 11. března v zámecké vinárně proběhne dlouho slibovaná přednáška spisovatele
a badatele Filipa Vojtáška o hloubkařích. Přednáška a beseda se bude týkat nejen Dobřichovic samotných, které byly opakovaně napadeny
v druhé polovině dubna 1945, ale i blízkého
okolí – Všenor, Řevnic, Srbska, Mníšku pod Brdy.
Vstupné na přednášku je dobrovolné, a na místě
si budete moci i zakoupit knihu s podpisem
autora Vojtáška.
Dále srdečně zvu děti s rodiči 21. června v 15h
do zámeckého nádvoří na dětské divadelní představení Malého divadélka Praha rodiny Novákových. Alena a Rosťa Novákovi jsou pokračovatelé
slavné loutkařské rodiny Matěje Kopeckého a v
současnosti i hostujícími členy divadla La Putyka,
jehož principálem je jejich syn Rosťa Novák.
V Dobřichovicích na nádvoří odehrají se svými
půvabnými loutkami pohádku O kohoutkovi
a slepičce.
V týž den večer od 19:30 vystoupí na zámku
hudební trio Jana Hrubého. V akustickém triu
se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem (mj. 5P Luboše Pospíšila, Marsyas,
Vladimír Merta, Schodiště…) a fenomenálním
hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym (mj.
Lenka Filipová) představí matador českého
bigbítu průřez svou bohatou kariérou – mišíkovky, mertovky, instrumentálky, nebo třeba
irské balady v uhrančivém podání Barryho či
autorské písně Fencla. Barevný koncert plný
překvapení a nestárnoucích písní (Večernice,
Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough...) je
provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak
trochu klukem – ostatně, jde o jasně „nejmladší“
z Honzových hudebních působišť. Vstupenky
máte někteří již zakoupené, ale také je můžete
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S Molierovým Lakomcem přijede Divadlo Radka Brzobohatého
opět zakoupit s předstihem a za výhodnější
cenu v Infocentru, které je otevřeno vždy od
středy do neděle v čase 13h – 18h.
Ve velkém sále na zámku je od 15. května
k vidění dětská výtvarná výstava ateliéru Arteradky, která bude ukončena v sobotu 6. června.
Radka Charapovová prosí rodiče o vyzvednutí
prací během neděle 7. června, kdy budeme
výstavu demontovat. V termínu 13. června až
30. června připravujeme další výstavu. Jedná se
o fotografie Fotoklubu Beroun, jehož členkou
je i naše bývalá paní učitelka prvního stupně
Boženka Musilová.
Určitě zavítejte.
Andrea Kudrnová

Divadlo bude!
Letošní kulturní léto bude u nás i ve světě jiné.
Některé festivaly se ruší, jiné se pořádají on-line
nebo ve zredukovaném programu. Dobřicho-

vická divadelní společnost se rozhodla i ztížených podmínek uspořádat pro své diváky tradiční
Dobřichovické divadelní slavnosti. Letos to bude
již 12. ročník. A proto: Nebojte se, divadlo bude!
A bude i hudba!
Zahajujeme 27. 6. na naší otevřené scéně
zámeckého nádvoří reprízou laskavé hudební
komedie “Je úchvatná”, se kterou se letos chystáme na celostátní přehlídku Jiráskův Hronov.
Hned na začátku července se všichni moc
těšíme na samostatný koncert Jitky Vrbové ve
velkém obsazení kapely k nadcházejícím osmdesátým narozeninám oblíbené jazzové a trampské
zpěvačky.
Z dalšího programu prozradím představení
satirické komedie Boss Babiš v podání divadla
RePublika podle jedné z nejprodávanějších knih
současného českého novináře Jaroslava Kmenty.
Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Babiš největším polistopadovým podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme všichni letadlo? Na
tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží
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najít odpověď herci a herečky divadla RePublika
v inscenaci kabaretního provedení.
Divadlo Radka Brzobohatého přijede s nejslavnější Moliérovou komedií Lakomec. V hlavní
roli Harpagona se představí herec Milan Enčev.
„Přestože tahle hra vznikla plus minus před 350
lety, je strašně aktuální. Tehdy i teď je leckdo
pro peníze schopen udělat takřka cokoliv. A i
proto má cenu hrát tohle představení i v dnešní
době,“ říká ředitelka Divadla Radka Brzobohatého
Romana Goščíková.
V rámci Dobřichovických divadelních slavností na naší scéně také vystoupí se svým letním
hudebním programem Tomáš Klus.
A tohle určitě není všechno. V jednání jsou
ještě možná velká překvapení. Ale o tom až příště.
Těšíme se na vás! My vás pobavíme, vy nás
podpoříte!
Kateřina Filla Věnečková

RePublika
satirické divadlo * tady končí sranda

Hrají:
Adéla Bačíková
Radek Jiříček
Jan Julínek
Ondřej Lechnýř
Jana Mudráková
Jan Nosek Novák

Kulturní přehled
Dobřichovic
na červen 2020
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
Ve velkém sále na zámku je od
15. května k vidění dětská výtvarná
výstava ateliéru Arteradky, která bude
ukončena v sobotu 6. června. Radka
Charapovová prosí rodiče o vyzvednutí
prací během neděle 7. června, kdy bude
výstavu demontovat.
V termínu 13. června až 30. června
připravujeme další výstavu. Jedná se
o fotografie Fotoklubu Beroun, jehož
členkou je i naše bývalá paní učitelka
prvního stupně Boženka Musilová.

Další kulturní akce
Čtvrtek 11. června ve vinárně
na zámku od 19:00 hodin
Dobřichovice pod palbou
hloubkařů 1945
Přednáška spisovatele a badatele Filipa
Vojtáška se bude týkat nejen Dobřichovic samotných, které byly opakovaně
napadeny v druhé polovině dubna 1945,
ale i blízkého okolí – Všenor, Řevnic,
Srbska, Mníšku pod Brdy. Na přednášce
bude možné zakoupit knihu Pod palbou
hloubkařů i s podpisem autora. Vstupné
dobrovolné, pořádá KC města Dobřichovice. Rezervace nutná viz plakát
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Pátek 12. června v kapli sv.
Judy Tadeáše 18 – 22 hodin
Noc kostelů

Dobřichovice

Vystoupí O. Musilová, Fr. Běhounek,
Jar. Šaroun a další.
Program se připravuje. Pořádají Farníci
ve spolupráci s Městem Dobřichovice

Neděle 21. června v 15:00 na
nádvoří zámku
Malé divadélko Praha
O kohoutkovi a slepičce
Vstupné 80,- Kč. Pořádá KC Dobřichovice

Neděle 21. června v 19:30 na
zámku
Koncert Jan Hrubý trio
Společně s harfistou S. Barrym
a klávesistou, kytaristou a zpěvákem O.
Fenclem.
Již zakoupené vstupenky jsou
v platnosti, dále můžete vstupenky
s předstihem kupovat v místním
Infocentru Kč 200,-/Kč 250,-, na místě Kč
250,-/Kč 300,Pořádá KC Dobřichovice

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Vladimír Merta & Ondřej Fencl
Základní stavební kamen českého písničkářství Vladimír Merta a dvakrát mladší klavírista
a kytarista Ondřej Fencl (Hromosvod, 5P Luboše
Pospíšila, Schodiště…) pokračují v čilém koncertování napříč republikou. Kostru playlistu
tvoří Mertovy kultovní písně ze 70. a 80. let
(Astrolog, Omamná květina pravdy, Dlouho
se mi zdá. Kocovina, Praha magická, Vzdálené výstřely, K pětadvaceti, Staré dopisy atd.).
V jistém smyslu se v duu s klavírem a druhou
kytarou jedná o návrat k písničkovosti, tak
jak ho protagonista předvádí na aktuálních
albech Domilováno a Imagena. Ta mimo jiné
znovu dokazují, že Merta nepatří do starého
železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny.
A jak došlo ke kooperaci napříč generacemi?
„Ondřej Fencl napsal email, že by mi rád poslal
desku jeho kapely Hromosvod. Já na to: Přijď dnes
večer do klubu Kaštan, mám tam koncert. Zahrajeme si a je to! A bylo to,“ vzpomíná Merta na iniciační zážitek z jara 2011. „Hráli jsme bez zkoušení
celou hodinu. To se může stát leda tak Dylanovi.
Nebo mně.“ Vřele přijaté vystoupení pak vyústilo
do dlouhodobější spolupráce. Srdečně Vás
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Vstupné dobrovolné
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace
na telefonech 226 200 555 (Infocentrum) nebo 736 487 385 (Kudrnová)

Vladimír Merta a Ondřej Fencl ve čtvrtek 4. 6. od 20.00 v černošickém Club kině
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zveme ve čtvrtek 4. 6. od 20.00 do černošického
Club kina. Vstupné v předprodeji v Clubu 250 Kč
na místě pak 280 Kč. Vstupenky si můžete také
zakoupit v předprodeji i na www.smsticket.cz.
Martina Talpová Trio
Martina Talpová studovala zpěv na státní konzervatoři v Praze. První jazzové angažmá měla
v triu Naj Ponk a krátce zpívala v divadle Semafor
v souboru Jiřího Suchého. 5 let žila v Johannesburgu v Jihoafrické republice, kde pracovala jako
sbormistryně afrického sboru, zpívala s rockovou
kapelou a vystupovala jako sólová zpěvačka. Většinou vystupuje s výjimečným klávesistou Martinem Krčem a oslňujícím kontrabasistou, dnes už
legendárním Petrem Dvorským. Někdy hrají jazz,
jindy francouzský šanson, většinou obojí. Martinu
a její trio bude černošické publikum spíše znát
z proslulých jazzových snídaních, které se pravidelně konají v rámci mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice. Přijměte pozvání
v sobotu 20.6 od 20.00 na zahrádku černošického
Club Kina. Vstupné zdarma.
František Uhlíř Team
Komorní hudba skupiny F.U.T. je pečlivě vybalancovaná a vyvěrá ze vzájemné interakce jednotlivých hráčů, kteří nabízejí překvapující možnosti
změny barev a výrazu. Obrazně řečeno je hudba
této skupiny živým organismem, kdy František
Uhlíř (kontrabas) je jeho duší, Andy Schofield
(UK altsax) hlasem, Standa Mácha (piano) konstrukcí a Jaromír Helešic (bicí) srdcem. Skupina
F.U.T. interpretuje s velkým porozuměním a citem
jednak jazzové standardy, často okořeněné
vlastní úpravou, jednak vlastní kompozice, které
z polohy jazzových standardů vycházejí. Skupinu
tvoří velmi zkušení hráči hrající i v jiných známých
seskupeních doma i v zahraničí. Přijměte pozvání
v pátek 26. 6. od 20.00 do černošického Club kina.
Vstupné v předprodeji v Clubu 100 Kč na místě
pak 150 Kč. Vstupenky si můžete také zakoupit
i na www.smsticket.cz.
Pavel Blaženín

ŘEVNICE
Program Kino Řevnice – červen 2020
(více na www.kinorevnice.cz)
pá 5. 6. / 17:30 Ježek Sonic
20:00 Králíček Jojo
so 6. 6. / 16:00 Frčíme
20:00 Vlastníci
pá 12. 6. / 17:30 Zapomenutý princ
20:00 Bourák
so 13. 6. / 16:00 Ledové království 2
20:00 Bourák
pá 19. 6. / 17:30 Frčíme
20:00 Afrikou na pionýru
so 20. 6. / 16:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad
20:00 Bourák
pá 26. 6. / 17:30 Kalifornský sen
20:00 Bourák
so 27. 6. / 16:00 Lassie se vrací
20:00 Téměř dokonalá tajemství
MNÍŠEK POD BRDY / www.mnisek.cz
PRAHA – RADOTÍN / www.ukorunyradotin.cz
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Hudební skupina Františka Uhlíře zahraje v Černošicích
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DOBŘICHOVICE sobě
sbírka na DIVADLO
Také se vám v Dobřichovicích dobře žije? Využíváte bohaté
nabídky akcí města, chodíte v létě na divadelní představení,
dáváte zde děti do školy, školky, na kroužky do střediska
volného času Dobřichovický domek nebo na hudební
nástroje do ZUŠky? Díky akčnímu duchu místních občanů
zde máme vše, co potřebujeme, v docházkové vzdálenosti
a nemusíme jezdit do okolních obcí nebo dokonce do
Prahy. Proto mi připadá škoda, že kvůli počtu účastníků
a rodičů přesunuje Základní škola Dobřichovice, ZUŠ
Dobřichovice, Středisko volného času Dobřichovický domek,
Dobřichovická divadelní společnost a další organizace
všechny větší akce do řevnického kina nebo do pražských
divadel.
Město sice plánuje umístění velkého sálu o kapacitě
200 osob pro tyto účely v nové radnici na místě dnešní
hasičské zbrojnice, ale pojďme k tomu přispět. Dobřichovice
si zaslouží dostatečně velké víceúčelově použitelné divadlo,
abychom nebyli odkázáni pouze na nádvoří zámku, park
a hezké počasí . A pokud přispějeme, nemusíme se obávat,
že se bude v plánech nové radnice „škrtat“ na divadle a navíc
ukážeme, že máme osobní zájem na dění v našem krásném
městečku.
Sbírka na divadlo je u středočeského kraje povolená,
transparentní účet je zřízený a pan starosta Petr Hampl akci
podporuje. Chcete se také přidat a přispět? Jakákoli částka
je vítaná, od fyzických osob i organizací. Také nápady, jak
získat peníze jsou cenné. Momentálně jsme museli všechny
plánované akce na jaro díky koronaviru zrušit. Rádi bychom

Vás však pozvali na BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ na
PODPORU VÝSTAVBY DIVADLA v sobotu 19. září 2020
do parku na odpoledne plné hudby, tance a zábavy zajištěné
místními osobnostmi a organizacemi.
Příspěvky posílejte na transparentní účet číslo
2019777775/5500 u Raiffeisen BANK. Jeho stav můžete
zkontrolovat na stránkách www.rb.cz pod záložkou „Povinně
zveřejňované informace“ a do vyhledávače zadejte název
Dobřichovice sobě DIVADLO.
STAV 15.05.2020

CELKEM Kč

52 025

09.05.2020

Kočík Filip

1 000

03.05.2020

Caldovi Ivana a Emil

5 000

17.04.2020

Kučer Milada

2 000

13.03.2020

Nová Jarmila

1 000

13.03.2020

Čermáková Dana

250

26.02.2020

Richter Musilová Oldřiška

1 000

18.02.2020

Kratochvíl Václav a Tereza

10 000

27.01.2020

Bezděk Vladimír

23.12.2019

Čermáková Dana

1 000

20.12.2019

Dětský vánoční jarmark 2019,
SVČ Dobřichovický domek

15 525

17.12.2019

Havlík Daniel

10 000

13.11.2019

Alexy Radka

5 000

250

Radka Alexy, SVČ Dobřichovický domek

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od září 2020:
Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ
(částečný, popřípadě celý úvazek)
Asistenta pedagoga
Speciálního pedagoga (částečný úvazek – výše dle dohody
0,2 – 0,5 úvazku)
Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (částečný úvazek)
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání,
možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, telefon 604 236 661,
www.skolavsenory.cz
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AUTOMYČKA CAFÉ ČERNOŠICE
nabízí
samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24h
profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů
prodej autokosmetiky SONAX
posezení, výbornou kávu, občerstvení
desinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu na
počkání (cca 30 min.) - ,,čekací káva“ v ceně!!
Kontakt: Tallwide s.r.o., Radotínská 2304, Černošice, tel.
+420 603 533 336, +420 603 377 527
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be 20 rok
z p 19 u
las
tů

Linka tísňového volání – 112

Od

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

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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy
před zámkem

Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

www.dobrichovicketrhy.cz

č í s l a

sobota 6. a 20. června od 8 do 12 hodin

Stavební úřad – 25771−1402

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

29. 6. – 3. 7. 2020
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
PYTLÍCH

(svázaných gumičkou)
	Kabelky, batohy, drobné předměty
z domácnosti
	Hračky – nepoškozené a kompletní, také

Nádobí do krabic

plyšové

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož

Menší elektrospotřebiče

jich máme nadbytek

Hygienické potřeby

	
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
	Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
	Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
	Domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
	Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, peří
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	Obuv – nepoškozená a v párech

Dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
	ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800
www.diakoniebroumov.cz
www.facebook.com/broumovdiakonie

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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