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Slovo starosty
Oprava ulice Ke Králům
a dalších komunikací
Během podzimu letošního roku bude provedena
oprava povrchu ulice Ke Králům. Tato ulice měla
dosud nezpevněný povrch a vzhledem k tomu,
že se nachází v dosti prudkém svahu, byla pravidelně poškozována přívalovými dešti. Ač jde
o úzkou a navíc slepou ulici, bydlí v ní poměrně
dost lidí (konkrétně 23 trvale hlášených občanů
a několik chat), pro které bude zpráva o opravě
jejich ulice jistě potěšující. Nyní tedy ulice Ke
Králům dostane nový povrch z betonové dlažby
a voda z ní bude svedena do žlabu podél ulice Na
Vyhlídce. Oprava bude provedena s využitím prostředků z dotace Ministerstva pro místní rozvoj,
kterou se nám podařilo získat.
Mnozí jistě namítnou, že v Dobřichovicích je
mnoho frekventovanějších ulic, kde bydlí i více

lidí, než v ulici Ke Králům, které by tedy měly
být opraveny přednostně. Jsou jimi třeba ulice
Palackého nebo Anglická, která je již v poměrně
špatném stavu, navíc se zde po dešti tvoří velké
kaluže. Bohužel s žádostmi o dotace na tyto
komunikace jsme letos neuspěli, byť máme připravené projekty na jejich rekonstrukci. O získání
dotací na opravu těchto komunikací se budeme
tedy snažit i nadále. U místních komunikací, kde
se vytvořily po zimě výtluky, došlo alespoň k jejich
lokální opravě. Ještě v letošním roce by s největší
pravděpodobností mělo dojít ještě k dokončení
posledního cca 100 m dlouhého úseku chodníku
do Karlíka, který se nachází ještě na Dobřichovickém katastru. O dotaci na tento chodník máme
požádáno z prostředků MAS Karlštejnsko.
V průběhu července byla Správou a údržbou
silnic Středočeského kraje provedena oprava
povrchu Tyršovy ulice v úseku od parkoviště
u nádraží po přejezd u mostu. Město využilo uza-

vírky této komunikace k výměně části obrubníků
u přilehlého chodníku ulice Tyršovy. Zároveň
využilo nabídky zhotovitelské firmy, použít
asfaltový recyklát na opravu povrchu pokračování ulice Tyršovy do Letů pod Lesem a několika
místních, resp. účelových komunikací s nezpevněným povrchem. V úseku od závor po podjezd
do kempu pak město nechalo položit zcela nový
asfaltový povrch.
Během srpna by měla být zároveň dokončena oprava chodníku na silničním mostě, kterou
započala již v loňském roce spol. Emexkon.
S touto společností však město nakonec ukončilo
spolupráci, neboť vybetonovaný povrch vykazoval značné nerovnosti a s prací uvedené společnosti jsme nebyli spokojeni. Vyrovnání povrchu
a položení finální pochozí hydroizolační vrstvy
jsme proto zadali jinému zhotoviteli.
Hezký zbytek léta přeje
Petr Hampl

Domácí zpravodajství
Poznal jsem pana Havlíka osobně, když jsme
asi v pětičlenném kolektivu psali asi před 14 roky
knihu o Dobřichovicích.
Byl posledním pamětníkem předválečných
a válečných události a dějin Dobřichovic. Bez
jeho vzpomínek by tam mnoho chybělo.
Dožil se krásného věku, i když doba jeho mládí
nebyla dobrá a vytrpěl si své. Nemohl studovat,
rodině zkonfiskovali mlýn s elektrárnou a prošel
si i dalšími problémy.
Vždy jsem ho ale zažil jako velmi positivně
naladěného, velmi milého, vždy usměvavého
člověka, se kterým byla radost se setkat. Je mi
moc líto, že odešel, ale i to je část života.
Čest jeho památce.
vk

Na vinařské slavnosti
s ušlechtilou myšlenkou

Zemřel Antonín Havlík
Doma a obklopen svoji rodinou zemřel dne 27.
června 2019 jeden z nejstarších občanů našeho
města pan Antonín Havlík. Dožil se krásných 94
let.
Byl posledním dobřichovickým mlynářem
a současným provozovatelem malé vodní elektrárny. Elektrickou energii vyrobenou dvěma turbínami posílal do elektrické sítě. Domnívám se, že
elektřina z energie vodního toku je asi ta nejekologičtější, ale také asi nejstarší vyráběná elektřina.

Mezi vinařskými stánky o letošních slavnostech
naleznete i jeden, který nemá s dobrým mokem
ani žádným jiným občerstvením nic společného.
Tak trochu bude upozorňovat na věci daleko
méně příjemné. Mezi návštěvníky bude hledat
všechny, kterým osud jiných není úplně lhostejný. Pod názvem „Nábor hrdinů“ si ho otevřou
manželé Rosolovi, kteří se budou snažit evidovat
všechny zájemce o vstup do registru dárců kostní
dřeně. Všichni zdraví a mladí dospělí – možnost
registrace je pouze do věku 35 let – budou
moci absolvovat kratičkou proceduru spojenou
s vyplněním jednoduchého dotazníku a stěrem
z dutiny ústní. Spolu s přivítáním a pár slušnostními frázemi to nezabere více než 10 minut. Svou
kostní dřeň by zaregistrovaný dárce věnoval až

ve chvíli, kdy by se stal tím nejvhodnějším, nebo
dokonce jediným možným. A pak je to opravdu
o záchraně něčího života. Přitom ze statistik
vyplývá, že každý čtvrtý nemocný, stále svého
zachránce nenalezne.
Díky svému věku již nemohu jít příkladem,
tak jsem Marušce a Víťovi slíbil alespoň pomoc
s propagací jejich myšlenky. A rozhodně nejsem
sám. Hlavní organizátor Petr Marek poskytl
zdarma jejich stánku prostor a během dne zajistí
průběžné vstupy o náboru na jednotlivá podia,
město Dobřichovice poskytlo prostor pro propagaci ve svých Informačních listech, řada známých
osobností a organizací propaguje tuto myšlenku
na svých facebookových profilech. Teď už jen, aby
se Ti, kterým je tato pozvánka určena nestyděli
přijít, na chvíli se zastavit a nechat se zaregistrovat.
Nikdy nemůžeme vědět, zda sami nebudeme podobnou pomoc potřebovat od druhých.
A když se tak pořád plácáme po zádech a chválíme se vzájemně, jak se nám tu v Dobřichovicích
dobře žije, měli bychom k tomu sem tam přidat
i nějaký ten opravdový skutek. O vinařských slavnostech k tomu bude veliká příležitost.
JG

Memoriál Jana „Džoura“
Růžka
Zatímco provazce deště smáčely v sobotu 10.
srpna posluchače dixielandu na Starém hřišti
u Berounky, sešlo se dvanáct mariášníků na terase
tenisového klubu, aby si karetním „působením“
připomněli nedožité 78. narozeniny dobřichovického rodáka a kamaráda, Jana Růžka.

Obrázek na titulní straně: Část kapely Brass Band Rakovník: Martin Masáček hrál na kornet, Pavel Sklenička bubnoval a Jaroslav Vaic hrál na trombon a zpíval
texty Pavla Skleničky. Foto Hynek Moravec
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Domácí zpravodajství
Turnaj v licitovaném barevném mariáši byl
dvoukolový: V 1. kole se hrálo na čtyřech stolech
po třech hráčích, v 2. kole se utkali na třech
stolech první s prvními, druzí s druhými a třetí
s třetími. Po lítém boji se do finále probojovali
pánové R. Hampl, Zd. Horn, Jar. Pechar a F. Kándl.
A právě posledně jmenovaný, Filip Kándl, pozvedl
po pěti hodinách čistého karetního času nad
hlavu pohár pro vítěze.
Ač prvním může být jen jeden, v tomto
případě se vítězi mohli cítit všichni, neboť klání
bylo vskutku gentlemanské, výhry přijímány
s pokorou, prohry s rozvahou a dobrá nálada
provázela memoriál po celou dobu. A jak se praví
v té pohádce: “ Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli
spolu měli.” A shodli se na tom, že se již těší na
příští ročník.
jr

Kolem Berounky za
demokracii
Již dva měsíce uplynuly od zatím největší polistopadové demonstrace, která se uskutečnila 23.
června na pražské Letné. Mnoho z nás se na vlastní
oči a uši mohlo přesvědčit, že lidem již drahný čas
dochází trpělivost. Jakkoliv sem tam prosákne
určitá frustrace z toho co a jak dělat dál, pořád je
znát velká snaha a vůle své protesty nevzdávat
a být průběžně připraveni podpořit každou smysluplnou věc, či akci. Představitel pořádajícího
spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš
Minář v samém závěru setkání tehdy nastínil další
postup během léta a počátkem podzimu. Mimo
jiné zazněla výzva k protestům regionálním, které
by se měly uskutečnit o státním svátku v sobotu
28. září. A aby to nebyla jenom nějaká další přehlídka pořád dokola omílaných argumentů, cha-

rakter protestu by měl být společným setkáním
s nějakým pohybovým programem.
Spolu s řevnickou Pavlou Nováčkovou si dovolujeme již nyní vyhlásit akci Kolem Berounky za
demokracii. Uskuteční se v uvedený den a bude
mít podobu hvězdicovitého pochodu, cyklovýletu, výjezdu na in-linech, či výšlapu s kočárkem.
Společný cíl všem trasám bude levobřežní letovská louka pod srubem U Kocoura. Přestože je do
září ještě daleko, již nyní se k akci připojili aktivisté
a organizátoři nejen z Dobřichovic a Řevnic, ale
i Zadní Třebaně, Letů, Všenor a nedaleké Mořinky.
Pro všechny účastníky bude připraveno několik
tras – pěší ze Všenor a Dobřichovic by se mohli
projít přes kemp po pravém břehu k letovskému
mostu a přes něj pak do cíle, zatímco řevničtí
a zadnotřebaňští by mohli jít po stejném břehu
v protisměru a přes dobřichovický most do cíle
ulicí Na víru. Tato trasa bude jistě delší, než běžná
nejkratší cesta ke Kocourovi, může ale skýtat
různá překvapení a vzájemné společné přesvědčování sebe sama i svého přesvědčeného okolí
o nutnosti takového podniku. Zejména větve
stromů podél této trasy zasahující nad řeku
přímo volají po naplnění výzev „Babiše, do koše!“,
příp. po ještě dalších kratochvílích, kterými se
bude dát šlapání zpříjemnit. Z Mořinky jistě paní
starostka vytyčí nějakou vlastní trasu, letovští
přejdou jen přes náves, nebo se připojí v jednom
směru ke kolečku přes mosty. Díky hladkému
povrchu budou moci od Řevnic i Dobřichovic
dorazit i inlinisté, či rodiny s kočárky.
V cíli proběhne na louce společný piknik.
Jeden z důvodů, proč Agentura GEI-ŠA letos
upustila od oslavy konce prázdnin a léta již skoro
tradičním piknikem dobřichovickým. Kromě
toho, každá z přihlášených obcí dodá z vlastních řad nějaké umělce, či baviče, kteří ostatním
během odpoledne budou zpříjemňovat jejich

piknikování ve společném kulturním programu.
Jak se bude čas krátit, jistě bude docházet
k dalšímu upřesňování. Nyní je jen důležité si
udělat na sobotu 28. září odpoledne čas a vyčkat
dalších pokynů.
Jiří Geissler

Dobřichovický podzim
Podle všeho nás všechny čeká podzim bohatý
zejména na události mající tu více, tu méně politický podtext. Jako jeden z představitelů Agentury GEI-ŠA, hlavního pořadatele podzimních
unterholtů, bych nejprve rád vyhlásil, na co se
letos netěšit. Předně konec prázdnin a léta neoslavíme společným piknikem na Starém hřišti a to
zejména proto, že jsme piknikování posunuli až
na konec září do nedalekých Letů v rámci akce
Kolem Berounky za demokracii, o které píši na
jiném místě. A ani festival svíčkové letos nebude.
Již vloni jsme měli pocit, že mu začíná chybět
náboj a dynamika, dokonce se nepodařilo získat
ani plný počet soutěžících. Proto padlo rozhodnutí letošní rok ho z programu vypustit a z festivalu udělat bienále.
Proti předcházejícím rokům se ale lidé mohou
těšit na sobotu 28. září a odpolední protestní
procházku proti ustalujícím se politickým nešvarům a podzimní akce budou vrcholit v listopadu.
Letos uplyne 30 let od začátku velkých společensko-politických a ekonomických změn, které
bychom si v Dobřichovicích chtěli připomenout
živými obrazy v centru města. Spolu s Kateřinou
Filla Věnečkovou se nám podařilo sestavit přípravný výbor a oslavy pomalu začínají mít jasnější kontury.
Přestože by se k nim nejvíce hodilo datum 16.
listopadu, když očekáváme, že 17. listopad bude

Místní poplatky za odvoz komunálního
odpadu a ze psů
Děkujeme všem, kteří uhradili
poplatky ve lhůtě splatnosti, která
uplynula dne 30. 6. 2019.
Vyzýváme Ty, kteří tak dosud neučinili, aby tyto
poplatky neprodleně uhradili. Protože se jedná
o místní daň, neuhrazené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu a mohou být platebním
výměrem zvýšeny až na trojnásobek.
Poplatek za komunální odpad činí v letošním roce 700 Kč za trvale hlášenou osobu včetně
cizinců, občanů s úřední adresou, dále za rekreační
objekt nebo za neobydlený dům či byt.

Občané, kteří zaplatili poplatek za komunální
odpad v jiné obci a chtějí být nadále osvobozeni,
musí tuto skutečnost každý rok doložit.
Dlužné platby lze platit hotově na
pokladně úřadu, poštovní poukázkou
nebo bankovním převodem:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (u odpadů) nebo 1341 (u psů)
SS: č. p. domu (u chat s předponou 200, např. chata
č. e. 13 má SS 200013)

3

8/2019
chtít strávit většina lidí přímo na místech, kde se
tehdy lámal chléb, ale ani to asi nepůjde. Představitelé Milionu chvilek pro demokracii vyhlásili na
tento den další demonstraci na Letné, ke které,
jak vše nasvědčuje, bohužel bude muset dojít,
a nemá smysl tříštit síly. Nabízí se tedy termín
o týden předem, v sobotu 9. listopadu.
Rádi bychom, kdyby se do akce zapojilo
aktivně daleko více lidí ze široké veřejnosti. Bude
zapotřebí dobových policajtů – příslušníků VB,
mnoho mládeže, alias studentů, lidí protestujících v průvodu, ideálně v dobovém oblečení.
Od přístavby budovy základní školy by se měl po
studentských projevech vydat průvod do centra,
před hasičárnou zastavený kordonem policistů,
kteří dav vymlátí úzkou uličkou na Křižovnické
náměstí a do současnosti. Vše by mělo být zakončeno společným programem reflektujícím současné události v politice a společnosti, zatímco
před Vinným kamrlíkem by mohl v podloubí
vzniknout malý pomníček. Vše je ještě hodně
daleko, přesto budeme rádi, když o akci budete
přemýšlet. Dostanete-li chuť se aktivně zapojit,
či přispět nějakým nápadem stačí napsat na jiri.
geissler@aukcredit.cz.
Jak je zřejmé, program není ještě definitivní.
Co je ovšem jisté, že ve čtvrtek 14. 11. večer přijede
do Dobřichovic pan Ladislav Špaček, jeden z nejbližších spolupracovníků prvního polistopadového prezidenta pana Václava Havla a jeho tiskový
mluvčí, aby se o své zážitky a vzpomínky z té doby
podělil se všemi, kdo o to projeví zájem. Beseda
proběhne někde v Dobřichovicích, konkrétní
místo bude zvoleno dle zájmu veřejnosti.
Léto naštěstí ještě zdaleka nekončí, a přesto
už se můžeme společně těšit na podzim.
Jiří Geissler

Pokračujte i po prázdninách
aktivně!
Prázdniny jsou již téměř za námi a je tak ten
správný čas si začít dělat plány na druhou polovinu roku. A protože v Centru komplexní péče
nenabízíme jen léčebnou péči, rádi bychom vás
pozvali na skupinová cvičení a programy, které
vám pomohou zůstat fit a přinesou do vašeho
života zajímavou volnočasovou aktivitu, na
kterou se budete moci pravidelně těšit.
Již 30. srpna se koná první Vědomý pohyb
s Mgr. Lenkou Boťchovou. Cvičení vhodné pro
každého, kdo si chce lépe uvědomovat své tělo
a tím zlepšit svalovou koordinaci a bojovat tak
proti bolestem pohybového systému či dosahovat lepších sportovních výsledků. Vědomý pohyb
se bude následně konat také: 6. 9., 18. 10., 15. 11.,
29. 11., 13. 12.
Nově zařazujeme také taneční dílnu Mgr.
Marty Lebedové s názvem Tanec a imaginace.
Nejedná se o kurzy tance, jak by mohl název evokovat, ale o skupinu, která je zaměřena na plynulý
pohyb vycházející z možností, které každému
dává jeho tělo. Pomocí pohybu a rytmu (s
hudbou i bez) směřuje k úlevě od každodenních
povinností, rozhýbání, osvěžení těla a podpoře
pohybové fantazie. Skupina začíná 9. září a zahrnuje celkem 10 setkání.
A pokud se chcete věnovat pravidelnému
cvičení, které vám pomůže předcházet problé-

4

doplňovány aktuálními internetovými materiály
v angličtině s možností pravidelného sledování
vybraných videí. Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí zdarma.
Kontakt na lektorku Zoru Strnadovou: tel. 776
028 441.
Bližší informace naleznete na internetových
stránkách DoDo.
ZS

Keramika s tradicí v ZŠ
Dobřichovice
Od poloviny září opět zahajujeme v dobřichovické základní škole kurzy keramiky pro děti
i dospělé. I v novém školním roce nabízíme řadu
kroužků a kurzů i dalších příležitostí se setkat
a zkusit něco nového. Těšíme se na všechny Vaše
skvělé nápady a věříme, že se při jejich realizaci
pobavíte a také se toho hodně naučíte – děti
i dospělí.
Pravidelné kurzy:

Kurzy keramiky jsou pro dospělé i pro děti

Děti a mládež

Dospělí

Út 1
 3.20 – 14.50
15.15 – 16.45

Út 18.00 – 20.00

St 1
 3.20 – 14.50
15.00 – 16.30
16.40 – 18.10

mům pohybového systému, ale také posilovat
a protahovat problémové partie, přihlaste se na
Komplexní cvičení s Romanou Wolfovou, DiS.
Toto cvičení je ideální alternativou stereotypu
práce-televize-spánek. Začíná 10. září a zahrnuje
12 lekcí.
Na všechny tři skupiny mají navíc občané
Dobřichovic slevu 50% díky městskému grantu.
Sleva platí až do jeho vyčerpání.
Letošní podzim bude v našem centru přímo
akční. Naplánovali jsme spoustu vzdělávacích
a seberozvojových akcí nejen pro odborníky, ale
také pro laiky. Budete si moci přijít zacvičit Čchi-kung, Feldenkraisovu metodu, Bioenergetická
cvičení a naučíte se, jak zvládat stresové a komunikačně obtížné situace.
Mgr. Kateřina Šestáková, Centrum komplexní
péče Dobřichovice

V úterý a ve čtvrtek je zajištěno vyzvedávání
dětí z družiny ZŠ Dobřichovice.
Další aktivity:
Tradiční keramické dílny pro seniory s vánoční
a velikonoční tématikou. Tvoření s dětmi prvního
stupně ZŠ Dobřichovice v rámci hodin výtvarné
výchovy.
Více informací o kurzech a přihlašování:
Mgr. Radoslava Vrabcová, tel.: 721 843 006,
e-mail: r.vrabcova@gmail.com
Lucie Janášová, tel.: 602 278 377, e-mail: luciejanasova@seznam.cz
RV

Angličtina pro děti i dospělé
v DoDo

Sbor Tutte Le Note
v Dobřichovicích přijímá členy

Od konce září 2019 nabízíme kurzy pro děti
i dospělé v Dobřichovickém domku:
AJ hrou a písničkou pro děti
Úterý 13.00 – 14.00 začátečníci – 1.- 2.třída
Úterý 14.20 – 15.20 mírně pokročilí – 3.- 4 třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit a čtení se děti seznámí se
základní slovní zásobou a jednoduchými větami,
čímž snadněji a přirozeně objeví nový jazyk.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDo
a zpět zajištěno.
Angličtina pro dospělé
čtvrtek 9.00 – 10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Výuka bude probíhat v malých skupinkách.
Učební texty s poslechy a pomůcky budou

Profesionálně vedený sbor v rámci základní umělecké školy, který se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží. Máte doma dítě, které
rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní
a přitom zajímavé využití volného času v místě?
Přijďte se podívat na zkoušku některého z oddělení sboru více než 35letou tradicí (dříve Chorus
Angelus). Nábor je otevřen i pro starší nadané
děti. Zápis nových dětí probíhá v době zkoušek.
Přípravné oddělení zkouší v ZŠ Dobřichovice – budova 1. stupně (Raisova) každé pondělí
14.15 – 15.15 hod. pod vedením Zory Strnadové.
Další přípravky působí v sousedních Řevnicích
a Černošicích, koncertní oddělení při ZUŠ Černošice vede Martin Vydra. Bližší informace a čas
zkoušek bude upřesněn na www.tuttelenote.cz.
Začínáme v týdnu od 9. září.
Kontakt: Simona Kysilková Šnajperková, tuttelenote@gmail.com, tel. č. 739 352 614.

Čt 1
 3.20 – 14.50
15.00 – 16.30

Čt 1
 6.45 – 18.15
18.15 – 19.45
19.45 – 21.15
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Ženy, které tančí s vlky

Tutte Le Note nejsou žádné
trosky aneb týden pod
Troskami
Letní soustředění strávil Dětský pěvecký sbor
Tutte Le Note v krásné přírodě Českého ráje se
svým uměleckým vedoucím Martinem Vydrou
a sbormistryní Lídou Plzákovou. Někteří tam objevili svůj hlas, někteří poprvé sólově vystoupili, jiní
zase pochopili taje hudební teorie a dozvěděli
se něco zajímavého o slavných hudebních skladatelích, ale především jsme udělali velký krok
kupředu! V sobotu 14. září nás můžete potkat na
pražském Vítkově na akci „TERIBEAR hýbe Prahou“
a v říjnu pokřtíme naši audioknihu Děti světla od
Lucie Biedermann Doležalové, na které jsme pracovali loňskou sezónu. S chutí skáčeme do další

sezony 2019/2020 a v září se těšíme na nové členy
našeho sboru!
Za realizační tým
Simona Kysilková Šnajperková a Eva Pýchová
TUTTE LE NOTE Dětský pěvecký sbor
Černošice, Dobřichovice, Řevnice

Šest středečních večerů v období 9. října
2019 až 22. ledna 2020 ve Fürstově sále
Milé ženy, srdečně vás zvu na seberozvojový
taneční kurz inspirovaný knihou „Ženy, které
běhaly s vlky“.
Příběh o Ženě s vlasy ze zlata nám pomůže
otevřít se sebehojícímu potenciálu duše a kráčet
životem s hrdostí. Pak vstoupíme do Podzemního
lesa, kde nás Divoška bude učit vytrvalosti.
Přijďte a nechte se okouzlit divokou podstatou své duše. Čeká vás čas jen pro sebe
plný tance, uvolnění, práce s tělem, pohybem,
dechem, hlasem, hudbou i tichem. A náruč ženského společenství.
Kurz volně navazuje na předchozí „Ženy,
které tančí s vlky“ a je otevřen všem ženám bez
ohledu na věk, postavu či pohybové možnosti.
Pro účast nepotřebujete umět tančit ani mít
zkušenost s osobním rozvojem. Chcete-li udělat
radost nějaké blízké ženě, ráda vám zašlu dárkový
poukaz.
Citlivou průvodkyní vám bude Helena Bezděková, psycholožka a psychoterapeutka, jejíž vášní
je tanec a moudrost těla. Více info: 604 965 493,
helenabezdekova@gmail.com, www.helenabezdekova.cz
oly

Zajímavosti
Šťastná prsa jsou zdravá
a krásná
Jak snížit riziko z onkologického onemocnění
a strach? Mám jít na mamografické vyšetření?
Existuje jiná alternativa? Co můžu udělat proto,
abych byla živá a zdravá? A spokojená?
Prožitková přednáška Šťastná prsa jsou zdravá
a krásná se uskuteční 25. září v Dobřichovicích od
18:30 hodin.
Budeme se věnovat také tématům: Ženská
prsa jako zdroj potěšení a síly * O souvislostech
celého těla, emocí a životního příběhu * O primární prevenci onemocnění * Od strachu k sebelásce a sebepřijetí * Mýty a praktické tipy pro
krásná ňadra * O citlivosti * Automasáže, cvičení
a další vychytávky * Podprsenka – ano či ne? *
Kontraverzní názory odborníků na téma mamograf * sdílení osobní zkušenosti s alternativními

Šťastná prsa. Foto Ladislav Krejčí
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vyšetřeními * zajímavosti z dějin prsou * vědomí
souvislostí
Problematiku vás provede Iveta Kučerová,
autorka projektu Šťastná prsa, průvodkyně žen
a lektorka metody 3x3 Školy pánevního dna.
Více o zkušenostech: www.ivetakucerova.
cz. Můj příběh a článek k tématu O prsech a (ne)
citlivosti najdete na www.zivaradost.cz spolu
s podrobnostmi o přednášce.
Večer proběhne v komorním prostředí studia
Na vyhlídce 582 a je třeba se přihlásit předem –
napsáním na zenske@centrum.cz či SMS 603 152
194. Připravujeme přednášku Tajemství pánevního dna 9. října. Více na www.zivaradost.cz/
kurzy. Těším se na Vás!
Iveta Kučerová

Lítačku zařídíte nově i pro
vaše děti na pár kliknutí
a pohodlně z domova
Dopravní kartu Lítačka, se kterou můžete již
téměř rok cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji, zařídíte nově i vašim potomkům pohodlně na pár kliknutí z domova
a nebudete muset trávit čas ve frontách ve
Škodově paláci.
Novinku, která rodičům a zákonným zástupcům ušetří spoustu času, zavádí správce a provozovatel regionálního dopravního systému
PID Lítačka, Operátor ICT, a. s., i v návaznosti na
podněty právě ze strany rodičů, kteří byli do současné doby nuceni dětem mladším 15 let zařizovat kartu Lítačka osobně v kontaktním centru
ve Škodově paláci. Zařízení karty, její správa
a nakupování kupónů pro děti tak je nově možné
kompletně zařídit prostřednictvím e-shopu pid.
litacka.cz.
„Zařízení Lítačky přes internet spouštíme ještě
před začátkem nového školního roku, abychom
rodičům co nejvíce ušetřili čas a starosti. Se zavedením této novinky tak bude možné kartu Lítačka
kompletně spravovat prostřednictvím internetu,“
uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má provoz a rozvoj
dopravní karty Lítačka na starosti.
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Před zavedením této novinky se museli
rodiče a zákonní zástupci dětí fyzicky dostavit
na přepážky do Škodova paláce, aby ověřili věk
a identitu dítěte. Tyto údaje jde tedy nově ověřit
prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz, a to
nahráním oskenovaného občanského průkazu
žadatele nebo doplněním informací o zákonném zástupci dítěte (nahráním rodného listu
dítěte).
Jaké dokumenty jsou k zařízení Lítačky pro
vaše dítě potřeba?
V případě, že chce zařídit kartu Lítačka dítěti,
které je starší než 13 let, ale zároveň mladší než
15, máte možnost doplnit údaje o zákonném
zástupci nebo nahrát doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro dítě mladší
než 13 let, musíte doplnit údaje o zákonném
zástupci a nahrát potřebné dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list
dítěte.
Všechny požadované dokumenty lze do
e-shopu nahrát buď přímo ze souboru, nebo
pomocí fotoaparátu (webkamery).
Vladimír Antonín Bláha, Operátor ICT
mediahub@operatorict.cz Tel. 607 531 747

Cesta kolem světa
I letos pořádal odbor sportovní všestrannosti
TJ Sokol Dobřichovice sokolský příměstský
tábor. Tábor se konal od 5. do 9. srpna 2019
a letošní téma bylo Cesta kolem světa. Děti
cestovaly na lodi Sokolík každý den na jiný kontinent – procestovaly Afriku, Evropu, Asii, Austrálii a Ameriku. Vyrobily si zpěvníky, naučily
se nové písničky, ochutnaly typické potraviny
a ovoce, vyrobily si různé výrobky. Vyzkoušely
si tradiční sporty pro jednotlivé kontinenty.
Novinkou letošního tábora byl večerní táborák,
u kterého nám zpíval a hrál pan Nol na mandolínu, za což mu moc děkujeme. Poté následovalo společné přespání táborníků v tělocvičně
na žíněnkách ve vlastních spacácích. Všechny
děti si tábor užily a už se těší na další ročník.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu

tábora Městskému úřadu Dobřichovice a za
odměny pro děti paní Sekaninové a manželům
Dostálovým.
IN

Školička Lumek – zahajuje
svůj 12. školní rok
Školičku Lumek najdete v Dobřichovicích (v Dobřichovickém domku, v ulici 5. května 12), na webu
(www.ilumen.cz) i na facebooku (facebook.com/
skolickaLumek).
Letos byly po dlouhé době otevřené letní
týdny školičkového provozu. Děti lumkové
i nelumkové si s Lenkou a Luckou užily příjemné
týdny plné her a někdy i dobrodružství. Ilustrační
fotografii připojujeme.
Léto ale skončilo a školička Lumek začíná svůj
již 12. školní rok. Jsme rády, že k nám přicházejí
nové děti a velmi rády jsme, že se k nám vracejí
naši známí a jejich mladší sourozenci. Děkujeme všem za důvěru a na oplátku slibujeme, že
se o Vaše děti stále budeme starat především
srdcem.
Zveme Vás na akce v září a říjnu, kterých
se školička Lumek účastní. Dne 8. září je to Jízda
zručnosti pod záštitou BESIPU s programem
dobrovolných hasičů pro děti, aneb rozloučení
s prázdninami, kde najdete i stánek Lumečku.
A 8. října zveme na Tradiční pouštění lodiček po
Berounce, Noc sokolských světel. Naší lumkovou
lodičku budeme pouštět společně. V říjnu se
můžete těšit také na Drakiádu.
A samozřejmě Vás k nám zveme i třeba jen
„na kukandu“. Po předchozí domluvě se k nám
přijdete podívat, můžete s sebou vzít své dítko.
A třeba se rozhodnete nám ho svěřit.
Celý tým školičky Lumek se těší na Vaše děti.
www.ilumen.cz, www.facebook.com/skolickaLumek/, e-mail: info.lumen@seznam.cz, telefon
731 488 774, či 734 483 188.
Lucka, Jarmila, Jitka, Zuzka,
Hanka, Dana a Renáta
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Den Vlkoně v Dobřichovicích
Konec září loňského roku byl časem předvolebním,
v jehož rámci uskupení „Společně pro Dobřichovice“
zorganizovalo kulturní podvečer v areálu ul. Anežky
České, mezi restaurací Panská zahrada a vinotékou
La Fontana. Návštěvníci našeho města byli přítomni

odhalení tří železných plastik, které dlouhodobě
zapůjčil výtvarník Tomáš Kůs a nazval je VLKOŇOVÉ. Doprovodný program pod širým nebem,
vystoupení významných umělců a celková atmosféra inspirovala pořadatele k pokusu založit novou
tradici zářijových setkání na stejném místě, opět
s hravou koncertní náplní, tak typickou pro vystavované kovové plastiky. V neděli 15. září v 17.00 se

jim dostane z rukou autora kovových pojmenování
a tuto příležitost bude provázet koncertní vystoupení Evy Sukové a Jiřího Stivína. S novou poezií Jiřího
Žáčka vás seznámí Jiří Klem za přítomnosti autora.
K dispozici budou i jeho poslední knížky a také
autorská prvotina zpěvačky Evy Sukové. Vstup volný,
jste vítáni, jste zváni, jste očekáváni.
V. Hradská

Sport
Z prázdninového volejbalu
Ve dnech 22. – 27. července proběhl u nás volejbalový kemp pro děvčata od deseti do šestnácti
let. Jeho organizátoru, kterým byl Aleš Nečesaný,
se podařilo zajistit zkušené a uznávané trenéry,
pod jejichž vedením děvčata šest hodin denně
trénovala a vylepšovala své volejbalové umění –
nešlo totiž o žádné začátečnice, ale o dívky (šest
z nich bylo z naší TJ) hrající ve výběru Prahy a Středočeského kraje. Všichni účastníci byli s organizací, průběhem, s ubytováním i se stravováním
velmi spokojeni a vyjádřili naději, že se takovéto
setkání bude u nás opět opakovat.
Naše ženské Áčko se ve dnech 3. a 4. srpna
představilo na 66. ročníku tradičních Dřevěnic a v
konkurenci předních volejbalových týmů obsadilo druhé místo; tento výsledek svědčí o tom,
že děvčata jsou na mistrovskou soutěž, která
brzy začne, dobře připravená. Uveďme ještě, že

Účastníci volejbalového kempu v Dobřichovicích
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na druhém místě se na dobře obsazeném turnaji
v Komárově, který se hrál 10. srpna, umístilo
i naše ženské Béčko.
A protože volejbalové soutěže brzy začnou,
připomeňme si nejbližší termíny domácích
utkání všech našich družstev:
Muži A, 1. liga
11. a 12. října s Brnem a Velkým Meziříčím, 25.
a 26. října se Lvy Praha a s MFF Praha
Ženy A, 1. liga
20. a 21. září se Žižkovem, 27. a 28, září s Královým Polem, 18. a 19. října s Hronovem
Muži B, Krajský přebor 1. třídy
19. října s Č. Brodem
Ženy B, Krajský přebor 2. třídy
14. září s Komárovem, 28. září se Zdicemi, 5.
října s Berounem.
Všem našim družstvům přejeme v nové
sezóně mnoho vítězných utkání. Toto přání
se týká i našich superseniorek, které se v říjnu
zúčastní mistrovství republiky v Jindřichově
Hradci.
HgS

Příměstský tenisový kemp 2019

MS GEM V TJ Sokol
Dobřichovice a jeho první rok
činnosti
Je to již něco přes rok, co jsme se rozhodli vytvořit komplexní pohybový a sportovní program pro
děti i dospělé. V rámci našeho projektu MS GEM
se snažíme děti vést k aktivním způsobům trávení
volného času, sportovním výkonům, překonávání sebe sama, znalosti těla i jeho limitů a především pak k radosti z pohybu. Zaměřujeme se
především na výkonnostní a rekreační tenis v naší
tenisové škole, ale nabízíme i mnoho doplňkových pohybových a sportovních aktivit. Máme tu
pro vás krátkou rekapitulaci a zároveň bychom
vás seznámili s novinkami, které jsme si pro vás
připravili pro čas nadcházející.
Máme za sebou tři velmi vydařené prázdninové kempy. Oproti minulému roku jsme již byli
pro velký zájem nuceni uskutečnit dva turnusy
již tradičního prázdninového kempu, kde se sportovní a pohybový trénink vždy snoubí s celotýdenními hrami a soutěžemi. Letos jsme se s dětmi
vrátili do časů pravěku, vyzkoušeli si na vlastní kůži
dovednosti nezbytné pro přežití v přírodě, pilovali
tenisové dovednosti na kurtech, zlepšovali svou
zdatnost každodenním cvičením, osidlovali bájný
kontinent Prehistorii a prostřednictvím svých
výkonů bojovali, každý za svůj kmen, o území
a nezbytně důležité přírodní suroviny. Po obou turnusech následoval již také tradiční třídenní kemp
Dobřichovický Ironman, který je po fyzické stránce
náročnější, programově chudší na hry a určen je
tak především zapáleným mladým sportovcům.
Naši malí tenisté se již tento rok účastnili
i oficiální soutěže družstev Českého tenisového
svazu. Jedná se o tři kategorie: babytenis, mladší
žactvo a starší žactvo. Dorostenci hostovali v sousedním klubu. Někteří šikovní a aktivní hráči začínají objíždět turnaje, kde se umisťují i „na bedně“.
Přes zimu se postupně ustálil kolektiv žen
navštěvujících pravidelně kruhový trénink, který
se pod vedením Honzy Schröffela koná každý
čtvrtek od 20h v malém sále Sokola Dobřichovice a těší velké oblibě. V případě dalšího zájmu
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Letní tenisové soustředění ve Vysokém nad Jizerou. V pozadí je hřeben Krkonoš
je možné otevřít paralelní lekce pro ženy či muže.
První lekce kruhového tréninku jsou vždy zdarma,
stačí dát předem vědět, že dorazíte.
Dále jsme se ve spolupráci se Sokolem Dobřichovice rozhodli modernizovat místní sokolskou
posilovnu, kde jsou nyní nově k dispozici nejen
moderní cvičební pomůcky, ale kde si každý
může domluvit osobní tréninky (Honza Schröffel).
Od září nabízíme v dobřichovickém bazénu
půlroční kurzy plaveckého výcviku (každý pátek,
17:45 – 18:45) vhodné především pro malé
neplavce či ještě nejisté plavce (od 6 do 10 let).
Cílem kurzu je odbourat u dětí negativní pocity
spojené se specifiky vodního prostředí, osvojit si
základní plavecké dovednosti, zdokonalit dovednosti již osvojené, kondiční plavání pro zdatnější
včetně regenerace po výkonu a samozřejmě
si u toho užít i spoustu zábavy. Pro případné
zájemce nabízíme i soukromé lekce probíhající
na místě dle domluvy.
Sečteno a podtrženo tedy od září nabízíme
(dětem i dospělým) následující služby:
Tenisovou školu se všestrannostním programem (náborový den 2. 9. 2019 ve 12 hod. na tenisových kurtech)
Tenisový servis a vyplétání raket
Soukromé fitness lekce
Sportovní kempy

Kruhové tréninky pro dospělé
Plavecký výcvik v Dobřichovicích
Lyžařský výcvik v Chotouni u Prahy
Tímto děkujeme za Vaši podporu, a to jak ze
strany našich klientů, Sokola Dobřichovice, tak
města Dobřichovice. Budeme se nadále snažit
o zkvalitňování našich služeb, zejména pak pro
místní obyvatele a propojovat tak lidi prostřednictvím činností, které mají smysl a přinášejí
radost i výsledky.
JM

F. H. TK Dobřichovice – léto
2019
Zábava na tenisovém soustředění, ale i pomoc
potřebným
Tradiční tenisové soustředění pořádané naším
klubem F. H. TK Dobřichovice se konalo v termínu
27. 7. – 2. 8. 2019 ve Vysokém nad Jizerou. Soustředění, tentokrát již 22. ročníku, se zúčastnilo
celkem 28 hráček/čů našeho klubu. Soustředění
je zaměřeno na rozvoj kondiční přípravy a zlepšení techniky úderů každého hráče. V malebném prostředí horského městečka jsme se po
celý týden věnovali zvyšování fyzické kondice
a vylepšení tenisové techniky zábavnou formou.
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Součástí soustředění bylo i přátelské utkání
utkání v nedalekém Jablonci nad Nisou proti I.
ČLTK Jablonec nad Nisou. Během celého týdne
jsme měli k dispozici areál TJ Vysoké nad Jizerou
a mohli jsme tak vyzkoušet i mnohé jiné sporty.
Naši hráči si tak zkusili některé gymnastické prvky
nebo florbal, fotbal, baseball, volejbal a mnohé
jiné. Přístup všech účastníků byl na velmi vysoké
úrovni a soustředění tak splnilo všechna očekávání, které jsme my, jako trenéři, měli. Již nyní se
těšíme na další ročník.
Další letní aktivitou hráčů našeho klubu
byl charitativní tenisový turnaj čtyřher, konaný
v lázeňském letovisku v Mariánských lázních.
Turnaje, který byl pořádaný pod záštitou předsedy senátu pana Jaroslava Kubery, se za náš
klub účastnil Filip Háva, který nastoupil ve dvojici
s Jaroslavem Kuberou. Výsledek na tomto turnaji
rozhodně nebyl tím nejdůležitějším (dvojice
Háva, Kubera skončila na 3. místě). Celý turnaj
byl koncipován jako charitativní akce, na které
všichni účastníci darovali dobrovolné startovné, které jsme poslali do místního Domova
pro seniory. Na konto domova tak doputovalo
bezmála 20.000 Kč.
fh

Rozvrh hodin cvičení v Sokole
TJ SOKOL DOBŘICHOVICE Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2019-20
Platný od 2.9.2019 . O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let

Středa 9.15 – 10.15 MS

Nolová I.

Předškolní děti od 4 do 6 let (bez rodičů)

Úterý 16.00 – 17.00 MS začíná 10.9.2019

Oravská L.

Žáci a žákyně 1. – 6.tř.

Úterý 17.00 – 18.00 MS začíná 10.9.2019

Maxová J, Benešová. M., Nolová I.

Florbal chlapci od 1. třídy

Úterý čas bude upřesněn Hala Bios začíná 10.9.2019

Horáček J.

Zdravotní cvičení

Pondělí 18.00 – 19.00 MS
Čtvrtek 18.00 – 19.00 MS začíná od 19.9.2019

Císařová J.
Kýhosová P.

Nohejbal muži

Pondělí 20.30 – 21.30 MS

Šilhavý K.

Pilates pro muže a ženy

Pondělí 9.00 – 10.00 MS
Středa 18.00 – 19.00 MS
Neděle 19.00 – 20.00 MS

Matějková J.

MS= malý sál

Cvičení oddílů začíná od pondělí 2. 9. 2019, není -li v rozvrhu uvedeno jinak.
Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 1.pololetí školního roku 2019/20 je 800.- Kč.
Sokolská známka pro nové členy : děti 200,- Kč a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2019.
Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů. Změna rozvrhu vyhrazena.
Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368 , mail: irenanolova@seznam.cz
www.sokol-dobřichovice/vsestrannost

Kultura u nás i v okolí
8. ročník Dobřichovického
Dixielandu
V sobotu 10. srpna se u lávky pro pěší konal
již 8. ročník přehlídky dixielandových kapel,
který přitahuje mnoho milovníků této hudby
původem z amerického New Orleans. Na festivalu vystoupilo celkem sedm kapel, mezi nimi
i jedna z Holandska (The Charlestown Jazz Band)
a dokonce i jeden traktor Zetor model 25.
Byly to skupiny Old Timer Jazz Band, Brass
Band Rakovník, Humpolecký Dixieland, Pražská
Dixielandová Společnost, Originální Pražský Synkopický Orchestr, The Steamboat Stompers a na
závěr The Charlestown Jazz Band.
Pravidelný účastník přehlídek, kapela Brass
Band Rakovník využila pro dvě skladby místo bicí
soupravy k držení taktu motor starého traktoru
drženého na nízkých otáčkách. Tento experiment
byl sice originální a ojedinělý, ale Zetor 25 nebyl
schopen nahradit kmenového bubeníka rakovnických Pavla Skleničku.
I když počasí zprvu dixielandu nepřálo,
protože pršelo a bylo chladno, nakonec ale sv.
Petr zasáhl a druhá polovina přehlídky již probíhala za lepších podmínek pro diváky a posluchače.
Tak se již těšíme na srpen 2020.
vk

11. Dobřichovické divadelní
slavnosti jsou už minulostí
Komedií N. Simona Řeči ukončil domácí divadelní
soubor 27. července již 11. ročník Dobřichovických divadelních slavností. Nejednalo se o žádné
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jubileum, a přesto to byla jedna z našich největších divadelních přehlídek v jejich krátké historii.
Dobřichovická divadelní společnost, za
podpory vedení města, s pomocí jeho dotace
a dotace Středočeského kraje, zorganizovala
v období od 21. 6. do 27. 7. 2019 nebývale velký
počet celkem 19 představení. Místní spolek
z toho sehrál 13 představení s komediemi Je
úchvatná (premiéra proběhla již v březnu v řevnickém kině), a Řeči. Publikum domácím přeje,
jejich představení hojně navštěvuje, tak i tentokrát bylo téměř vždy plno.
Nebývale zaplněné hlediště jsme viděli i u
hostujících souborů, což se v minulosti málokdy
stalo. Vždyť také bylo nač se dívat. Ať už se
jednalo o pražský Ty-já-tr/Hrobeso s dramatizací Ostře sledovaných vlaků (letos hráno i na
Jiráskově Hronově), nebo o frašku G. Feydeaua
Dámský krejčí v podání spolku La Pardon Praha,
složeného ze skupiny bývalých studentů herectví, či o divadelní soubor Hostivice s komedií Na
správné adrese s hostujícími profesionály Martinem Zounarem a Ivanou Andrlovou, ale i o divadelní spolek Klicpera Sadská s hrou Kachna na
pomerančích.
Nezůstalo však jen u divadelních představení,
zařadili jsme také trochu hudby. V rámci DDS jste
mohli navštívit koncert kapely Bizarre Band Praha
a naše divadelní léto zahájila svým koncertem
skvělá Jitka Vrbová.
Jak vidno program vskutku bohatý a zejména
milovníci komedií si mohli užít. Dobřichovické
divadelní slavnosti probíhají v době dovolených, jsou tedy logicky zaměřeny především na
komedie, které chtějí diváka pobavit a dobře
naladit. Bylo krásné vidět ještě se smějící odcházející diváky i vychutnávat si jejich potlesk na
konci představení. Jsme rádi, že Dobřichovické
divadelní slavnosti již patří k létu, že diváci chodí
v hojném počtu, a nejen místní, dokonce v hledišti byli i občané USA, Francie, Slovenska, Řevnic
a dalších zemí a obcí.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům
našeho spolku, kteří se na přípravách DDS, jejich
průběhu i úklidu podíleli. Vřelý dík patří i vedení
města Dobřichovic, zejména starostovi Petru
Hamplovi, který se i fyzicky zapojil do náročného
úklidu po skončení slavností, děkuji všem sponzorům, Středočeskému kraji za dotaci a největší
dík patří našim věrným, skvělým a nadšeným
divákům, bez nichž by se žádné představení
nemohlo konat.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!!!
Petr Říha principál DDS

Jaj boha, ROSÁK v Bratislave!
Matka zomrie!
Ozvalo se zhruba o půlnoci na pěší bratislavské
zóně hned vedle nás, u zahrádky místní kavárny,
kde jsme vesele rekapitulovali naše právě odehrané velmi zvláštní představení hry „Řeči“ od N.
Simona.
„Môžem sa s vami odfotiť, pán Rosák?“.
A pán Rosák, zvyklý na mediální úspěchy, neměl
nic proti, odfotil se a vyšlo najevo, že jsme se
takto setkali s Jurajom Jánošíkom, slovenským
hoteliérem a jeho kamarádem. No, není to
nádherný zážitek ?
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Protagonisté představení „Reči“ v Bratislavě
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Ten večer ovšem začínal dost rozporuplně. Již
při plánování našeho zájezdového účinkování na
„Bratislavském kulturním létě“ hrálo hlavní roli
počasí.
Telefonické pokyny typu: ...hrajete venku...
nemůžete hrát venku, budou bouřky...budete
hrát v kostele...nevozte kulisy, všechno
zmokne...přivezte kulisy, nic nezmokne, pršet
bude až o půlnoci...nevejdete se s kulisami,
scéna je nízká...balkón či schůdky mít nemůžete...ale nic není problém...vyřešíme to na
místě...atd., atd., jsme brali vážně. Po zralé
úvaze, že do kamenné podlahy v kostele, ani
do vydlážděného nádvoří Zichyho paláce naše
hezké kulisy neukotvíme, na fasádu zrcadlo
nepověsíme, v kostele 5 dveří neosadíme,
stolek a 4 židle si půjčíme… jsme nakonec
naložili minigaučík, telefonní stolky, minibar
a vyjeli do světa.
Bratislava nás přivítala vřele (až moc – ve stínu
30°C a slunce v plné síle) a odpoledne bylo všem
jasné, že se meteorologové do svých chmurných
prognóz vůbec netrefili. Pořadatelé se o nás
vzorně starali a navíc překypovali pevným přesvědčením, že počasí přeje múzám a vše „je vybavené“.
Hráli jsme tedy před zaplněným hledištěm
na otevřeném nádvoří Zichyho paláce, venkovní zdi domů nám suplovaly kulisy, používali
jsme všechny dostupné vstupní dveře a po pár
úvodních minutách se v této improvizované
scéně dost dobře zabydleli. Ale ...ten nahoře...
měl jiné plány. Ještě dlouho před přestávkou
začalo silně pršet, zvedl se vítr a propuklo stěhování národů. Všichni diváci se s veselou myslí
přesunuli do 2. patra do hudebního salonku
a očekávali věci příští. My herci, jsme popadli
ty nejnutnější rekvizity – někteří diváci nám
pomáhali – a přešli jsme bez nějaké velké
pauzy rovnýma nohama do stylu bytového
divadla s jedním vchodem. Bez osvětlovače,
bez zvukaře, ale s odhodláním dohrát tuto
(naštěstí) komedii do konce stůj co stůj. Hlavní
roli zvukaře převzal náš již od začátku na jevišti
přiznaný nápověda František. Mimo jiné „hrál“
telefon a dokonce rozlišoval zvonění veřejného a domácího přístroje, ale zpočátku trošku
nesměle. Musela jsem se ho při prvním zvonění
během hry zeptat co to je za zvuk. Pak přidal.
V budoucnu má zaděláno na cenu Thálie. Ale
při vší jeho snaze rádio suplovat neuměl a tak
taneční hudbu živě zahrál na trubku náš herec
A. Skutil (ve hře Lenny).
Hru jsme dohráli zvesela, odlehčeně, bez
nervozity (která by se dala očekávat), všechno
vyšlo tak jak mělo. Diváci byli ten večer naprosto
úžasní, jedna paní v první řadě se tak smála,
až slzela, všichni byli uvolnění a užívali jsme si
navzájem tu rozvernou atmosféru podařených
okamžiků.
Po představení, na mokrých židlích vedlejší
kavárny, jsme rozebírali, co všechno se nám
tady povedlo. Do loužiček vody na stolcích jsme
postavili přípitkové skleničky a ozvalo se pro nás
všechny nezapomenutelné: „Jaj boha, Rosák
v Bratislave! Matka zomrie!“
Krásná tečka Juraje Jánošíka. Bratislavo, děkujeme!
Za DDS účastnice zájezdu
Alena Říhová
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na září 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
Dne 26. srpna zahájíme výstavu malíře
a fotografa Jana Hendryka (viz plakát)

Café galerie Bím
Od 10. července – 30. srpna, výstava
Elišky Podzimkové – Malý princ

Další kulturní akce
Sobota 7. září
u zámku pod lípou
Dobřichovická alotria
16. ročník nejen šermířského festivalu
v Dobřichovicích, vystoupí okolo
20 souborů z celé republiky.
Vedle již tradičních šermířských, tanečních a divadelních vystoupení atmosféru doplní koncert dobové
hudby. Součástí alotrií bude historické
tržiště s dětskou lukostřelbou, jízdami
na koni a dalšími atrakcemi pro
malé i velké, doplněné dobovým
i méně dobovým občerstvením. Své
řemeslo bude předvádět sklář Michal
Zahradník a další.
Pořádá SHS Alotrium a Město
Dobřichovice

Sobota 14. září 8:00-12:00
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Sobota 14. září od 17h
v kostele sv. Martina
a sv. Prokopa v Karlíku
Koncert
Sólotrombonisty České filharmonie
Lukáše Moťky a prof. AMU a emertiního
člena ČF Jaroslava Šarouna.
Program: G. P. Pergolesi, V. Smita, B.
Lynn, J. Šaroun, E. Cook
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Pořádá: Jar. Šaroun ve spolupráci
s Městem Dobřichovice

15. září v 17h, ul. Anežky
České u Panské zahrady
Den Vlkoně
Koncertní vystoupení, autorské čtení,
beseda účinkujících s diváky
Vystoupí: Eva Suková, Jiří Klem, Jiří
Stivín, Jiří Žáček. Průvodcem podvečera
bude Jiří Růžek.
Pořádá: Společně pro Dobřichovice

Úterý 17. září od 19:30 na
zámku v Bear Place (bývalá
vinárna)
Swingový a jazzový večer

Skřítkové a víly potěší děti v Černošicích

Vystoupí jazzrockové legendy Z.
Fišer (el. kytara) J. Kolín (sax, zpěv),
L. Havel (klávesy, zpěv) L. Kukulová
(zpěv) Fr. Kukula (perkuse). Vstupenky
v Infocentru 150,- /120,- Kč nebo na
místě.
Pořádá KC Města Dobřichovice

Sobota 28. září 8:00-12:00
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Sobota 28. září od 17:17
v karlickém kostele sv. Martina
a sv. Prokopa
Pocta sv. Václavu – Houslové
duo Eva Franců, Pavla
Roubíčková Franců
Repertoár: L. Pivec, A. Corelli, J. S. Bach
a další
Předprodej v Infocentru nebo na místě
130,- /100,- Kč
Pořádá KC Města Dobřichovice

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Poslední den prázdnin v neděli 1. 9. od 15 hodin
zahraje v řevnickém Lesním divadle soubor DAP
Praha pohádku podle Boženy Němcové Sůl
nad zlato. Zvlášť vhodné pro přechod do školního roku.
V pátek 6. 9. od 20 hodin vystoupí v Lesním
divadle divadlo VOSTO5 se svým Stand´artním
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kabaretem. Při tomto improvizovaném představení se vždy jedná zároveň o premiéru i derniéru,
můžete si vybrat, co vám víc vyhovuje. Až do 31.
července si můžete na portálu GoOut pořídit zvýhodněné vstupenky na tuto improvizaci divadla
VOSTO5. Můžete si vybrat, jestli se chcete považovat spíše za premiérové nebo derniérové publikum, protože toto představení vám nabízí obě
možnosti.
V neděli 8. 9. můžete už počtvrté zažít Svěží
závan opery v lese. Hosté Ester Pavlů připraví
takový operní koncert, že i úplný začátečník
v poslechu tohoto žánru zatouží poznat operu
blíž.
V sobotu 14. 9. zavítá do lesa už podruhé
festival nakladatelství Maťa. Loni se ze zdravotních důvodů nemohl účastnit Ivan Hlas, ale letos
přijede se svým triem v plné síle.
Při všech akcích v Lesním divadle funguje
skvělé občerstvení, vždy už hodinu před začátkem.
VS

muset plnit úkoly. Dokáží vylovit larvy z mraveniště
a donést zrnka máku ke staré makovici? Pomůžou
vranímu skřetovi postavit domeček a hastrmánkovi rozpoznat jedovaté bylinky? Po splnění
všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly
u Stromu splněných přání. Trasa pohádkového lesa
začíná u betonového hřiště v ulici Husova (směr
Nová Vráž) a vstupné je 70 Kč na osobu. Více informací a možnost registrace najdete na stránkách
pořádající společnosti Velká dobrodružství – www.
veldo.cz nebo na FB Velká dobrodružství. Pohádkový les podpořilo město Černošice.
Lucie Nachtigallová

Jacques Pellarin (Fr)
Podzimní balíček bohatých barev – V hudbě
předního francouzského harmonikáře Jacquese
Pellarina najdeme latinské zvuky samby, tango,
krásu čistého jazzu i valčíku, a to v duchu zářivé
atmosféry romantické Francie. Akordeonista
Jacques Pellarin přiváží v doprovodu zpěvačky
Corinne Pellarin hudební repertoár z francouzské
klasiky písní od Edith Piaf, Yves Montand, Charles
Aznavour, Juliette Greco, Charles Trenet, Dalida,
atd. Srdečně Vás zveme v pátek 13. 9. od 20.00 do
černošického Club Kina. Vstupné 150 Kč studenti
a senioři 100 Kč.

ČERNOŠICE
Skřítkové a víly potěší děti v Černošicích
Máte rádi pohádky? Chcete si hrát a dobře se
pobavit? Vstupte alespoň na jeden den do zakleté
říše plné čarokrásných rusalek do začarovaného
lesa v Černošicích. Společnost Velká dobrodružství pro vás připraví na sobotu 7.9. od 13 -17 hodin
speciální dětský pohádkový les s názvem Skřítkové
a víly. Na kilometrové trase lesem na vás i vaše děti
budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze
začarovaného lesa. Děti budou u každého z nich
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PŘEHLED KROUŽKŮ
pro školní rok 2019/2020
Kontakty: Dr. Radka Alexy, 770 105 175, alexy@svcdodo.cz, Ivana Sedloňová, 774 412 495, sedlonova@svcdodo.cz, Hana Matějková, 778 427 108, matejkova@svcdodo.cz
CO
KDO
SPORT
Atletika
1.-4. třída
Tomáš Vodička
1.-3. třída
Atletický klub
5.-8. třída
ASK Dipoli
Florbal
6-8 let začátečníci
Michal Karban
9-10 let pokračující
Michal Karban
11-15 let pokračující
Michal Karban
1.-3. třída začátečníci
Jan Havel
4.-7. třída pokročilí
Jan Havel
In-line bruslení
začátečníci
Kateřina Suchá
pokročilí
Kateřina Suchá
děti + dospělí
Kateřina Suchá
Sebeobrana
děti 8-13 let
Pastva / Musílek
děti 8-13 let
Pastva / Musílek
dospělí i senioři
Pastva / Musílek
Šerm historický
1. -5. třída
Kutílek / Onoda
CVIČENÍ
Aqua aerobic
starší děti až senioři
Renata Šabatová
Feldenkraisova metoda
dospělí i senioři
Dana Gavriněvová
Pilates
dospělí i senioři
Joana Matějková
Cvičení pro seniory - jóga
senioři
Irena Nolová
senioři
Irena Nolová
PLAVÁNÍ
Plavání rodiče s dětmi
děti 6-12 měsíců
D. Čermáková
dět 1-1,5 roku
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
D. Čermáková
děti 2-3/4 roky
D. Čermáková
děti 6-15 měsíců
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
D. Čermáková
děti 2-3/4 roky
D. Čermáková
děti 1,5-2 roky
Jana Bergerová
děti 2-3/4 roky
Jana Bergerová
Plavání děti samostatně
neplavci 4/5-6 let
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
D. Čermáková
plavci 2.-5. třída
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
D. Čermáková
poloplavci 1.-3. třída
Jana Bergerová
plavci 2.-5. třída
Jana Bergerová
neplavci 3/4-5 let
Jana Bergerová
neplavci 4/5-6 let
Jana Bergerová
poloplav.předšk.-1.tř.
Denisa Benešová
neplavci 3/4-5 let
Denisa Benešová
neplavci 4/5-6 let
Denisa Benešová
poloplavci 1.-3. třída
Denisa Benešová
neplavci 4/5-6 let
Denisa Benešová
TANEC
Balet
děti 6-7 let
Adéla Hniličková
děti 8-11 let
Adéla Hniličková
Street dance
začátečníci 5-8 let
Eliška Soukupová
pokročilí 8-11 let
Eliška Soukupová
Taneční studio Dobřichovice
8-11 let; 2x týdně
Hana Tuháčková
technika+praxe
12-15 let; 2x týdně
Hana Tuháčková
technika+praxe
7-8 let tanečnice
Hana Tuháčková
5-6 let pokrač. taneč.
Hana Tuháčková
starší dívky až dospělí
Hana Tuháčková
4-6 let pokrač. taneč.
Bětka Šenkyříková
3-5 let nové taneč.
Bětka Šenkyříková
6-8 let (1.-3. třída)
Jana Kašparová
9-12 let; tan. tehnika
Jana Kašparová
9-12 let; tan. praxe
Jana Kašparová
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KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

pondělí 14:00-15:00
středa 16:00-17:00
Středa 14:00-15:00

Sokol Řevnice
ZŠ Všenory
ZŠ Třebotov

1.950,- Kč
1.950,- Kč
1.950,- Kč

úterý 13:30-14:30
úterý 14:30-15:30
úterý 15:30-16:30
čtvrtek 15:00-16:00
čtvrtek 16:00-17:00

ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Loděnice, tělocična
ZŠ Loděnice, tělocična

1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč

úterý 14:30-15:30
úterý 15:30-16:30
úterý 16:30-17:30

hřiště za Bioskou,
vedle 1. stupně
ZŠ Dobřichovice

910,- Kč / 7 lekcí
910,- Kč / 7 lekcí
910,- Kč / 7 lekcí

středa 16:00-17:00
středa 17:00-18:00
středa 18:00-19:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.500,- Kč
1.500,- Kč
2.200,- Kč

čtvrtek 17:00-18:00

ZŠ Všenory, tělocvična

1.000,- Kč

čtvrtek 11:00-12:00

Weness bazén Dobřich.

2. 625,- Kč

úterý 18:45-19:45

DoDo, taneční sál

2.000,- Kč

středa 9:00-10:00

DoDo, taneční sál

60,- Kč/lekce

pondělí 9:00-10:00
středa 11:45-12:45

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

ZDARMA
ZDARMA

pondělí 9:00-9:30
pondělí 9:30-10:00
pondělí 10:00-10:30
pondělí 10:30-11:00
úterý 8:00-8:30
úterý 8:30-9:00
úterý 9:00-9:30
pátek 10:15-10:50
pátek 10:50-11:20

Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.

4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

středa 13:15-13:45
středa 13:45-14:30
středa 14:30-15:15
středa 15:15-16:00
čtvrtek 14:00-14:45
čtvrtek 14:45-15:30
čtvrtek 15:30-16:00
čtvrtek 16:00-16:30
pátek 14:30-15:15
pátek 15:15-15:45
pátek 15:45-16:15
pátek 16:15-17:00
pátek 17:00-17:30

Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.
Wellness bazén Dob.

4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,4.350,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

pátek 15:00-16.00
pátek 16:00-17:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.600,- Kč
2.000,- Kč

čtvrtek 13:30-14:30
čtvrtek 14:30-15:30

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

1.900,- Kč
1.900,- Kč

pondělí 15:30-16:30
středa 15:00-16:30
podělí 16:30-18:00
středa 16:30-17:30
čtvrtek 15:45-16:45
čtvrtek 16:45-17:45
čtvrtek 18:00-19:00
úterý 16:00-17:00
úterý 17:00-17:45
čtvrtek 13:00-14:00
pondělí 15:45-16:45
čtvrtek 14:00-15:30

DoDo, taneční sál
ZŠ Dob. 1. st. aula
DoDo, taneční sál
ZŠ Dob. 1. st. aula
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična
ZŠ Všenory, tělocvična

PO+ST 2.500,- Kč
PO+ST 2.500,- Kč
1.800,- Kč
1.800,- Kč
2.000,- Kč
1.800,- Kč
1.600,- Kč
1.400,- Kč
PO+ČT 2.500,- Kč

CO
Orientální tanec
starší dívky až dospělí
HUDBA
Flétna
pro nejmenší 3-5 let
pro nejmenší 4-6 let
Flétna/klarinet
individuální hodiny
děti + dospělí
Klavír
individuální hodiny
děti + dospělí

Kytara
individuální hodiny
děti + dospělí

KDO

KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Monika Peprná

pondělí 19:00-20:00

DoDo, taneční sál

1.500,- Kč

pondělí 16:15-17:00
pondělí 17:00-17:45

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost

950,- Kč
950,- Kč

Tereza Volfová
Tereza Volfová

Pondělí 13:00-16:00
čtvrtek 13:00-18:00
pátek - po domluvě

DoDo, spol. místnost
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér

4. 200,- Kč
4. 200,- Kč
4. 200,- Kč

Martina Šubrtová
Martina Šubrtová
Anna Koblížková
Martina Šubrtová
Martina Šubrtová
Marija Rajičová
Martina Šubrtová

pondělí 12:00-18:00
úterý 13:30-19:00
středa 12:30-18:30
čtvrtek 13:00 -17:30
pátek 12:30-15:00
pondělí 15:00-18:00
středa 13:00-17:00

DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
DoDo, kancelář
ZŠ Všenory
ZŠ Všenory

4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč

Julia Šupíková

středa 13:30-16:00
čtvrtek 13:30-19:30
pátek 13:30-18:30

DoDo, Infocentrum
DoDo, klubovna
DoDo, spol. místnost

4.200,- Kč
4.200,- Kč
4.200,- Kč

pondělí 14:30-15:15
čtvrtek 8:30-9:15
čtvrtek 9:30-10:15
čtvrtek 10:30-11:15

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

2.100, Kč
2.100,- Kč
2.100,- Kč
2.100, Kč

čtvrtek 16:00-17:30

1x za 14 dnů
Dodo, společ. místnost

1.400,- Kč/8 lekcí

pondělí 15:00-16:00
pondělí 16:30-18:00
úterý 14:30-16:00
úterý 16:30-18:00
středa 16:00-17:30
pátek 17:00-19:00
pátek 15:00-16:00

DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér
DoDo, ateliér, 1x/14dní
DoDo, ateliér, 1x/14dní

2.300,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
2.600,- Kč
1.400,- Kč/8 lekcí
1.600,- Kč/8 lekcí

čtvrtek 10:30-11:30

DoDo, ateliér

150,- Kč / lekce

čtvrtek 13:30-15:00
čtvrtek 15:30-17:00

DoDo, ateliér
DoDo, ateliér

začátek v 11/2019
začátek v 11/2019

úterý 14:30-16:00

DoDo, taneční sál

1.900,- Kč

středa 15:00-16:00

2. ZŠ Beroun Preislerova
1x za 14 dnů
Dodo, společ. místnost

1. 600,- Kč

YAMAHA hudební škola
První krůčky 1,5-4 r.
D. Čermáková
Robátka 4-18 měsíců
D. Čermáková
I. První krůčky 1,5-4 r. D. Čermáková
II. První krůčky 1,5-4 r. D. Čermáková
UMĚNÍ/TVOŘENÍ
Tvořivá dílnička
děti 6-12 let
Ingrid Behenská
ArteRadky
Výtvarka děti 3-6 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 8-13 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 6-11 let
R. Charapovová
Vv s keram. 5-10 let
R. Charapovová
Výtvarka děti 8-13 let
R. Charapovová
Vv děti 12 let až dosp.
R. Charapovová
Keramika děti 6-15 let R. Charapovová
Patláníčko s Radkou
maminky+děti od 2 let R. Charapovová
Panenkování a panáčkování
6-8 let
R. Charapovová /
9 let - dospělí
Edita Elsnicová
Dramaťák s Bětkou
děti 9-13 let
Bětka Šenkyříková
Fotohodinka
děti 8-12 let
Karel Zakar
Mladý redaktor
děti od 10 let
Radek Havlíček
Sladké pečení
děti od 8 let
Jana Kašparová
Šití
2. stupeň ZŠ
Zuzana Valešová
Ateliér pro seniory
dospělí i senioři
Dana Puchnarová
BRICKS4KIDZ
LEGO technic
1. stupeň ZŠ
Kateřina Šínová

čtvrtek 16:00-17:30
středa 16:00-17:30

1.200,- Kč/8 lekcí

středa 14:00-15:30

ZŠ Dobřichovice 2. st.
1x za 14 dnů
ZŠ V šenory

1.000,- Kč/8 lekcí

středa 9:00-11:00

Sál seniorů Dobřich.

ZDARMA

ZŠ Všenory
ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Karlštejn
ZŠ Loděnice
ZŠ Loděnice
ZŠ Slivenec
ZŠ Řeporyje
ZŠ Lipence
ZŠ Řevnice
ZŠ Hlásek Hl. Třebaň
ZŠ Černošice
MŠ Bamb. Řevnice
MŠ Jeden strom Černo.
MŠ Jeden strom Černo.
2.ZŠ Beroun Preislerova
ZŠ Zadní Třebaň
Chuchle
ZŠ Radotín
ZŠ Jeden strom Černo.
DoDo, spol. místnost
ZŠ Rudná

1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč

pondělí 13:00-14:00
pondělí 14:00-15:00
pondělí 14:30-15:30
Kar. Paloušová
pondělí 15:00-16:00
Kar. Paloušová
pondělí 16:00-17:00
pondělí 14:00-15:00
pondělí 15:30-16:30
M. Vondráčková
úterý 13:40-14:40
úterý 14:00-15:00
úterý 14:30-15:30
M. Vondráčková
úterý 15:30-16:30
Andrea Stehlíková úterý 15:45-16:45
Ingrid Behenská
úterý 15:00-16:00
Ingrid Behenská
úterý 16:00-17:00
Karel Zakar
středa 13:30-14:30
středa 13:30-14:30
středa 14:00-15:00
I. Abramovičová
středa 14:00-15:00
Ingrid Behenská
středa 15:00-16:00
Ivana Sedloňová čtvrtek 13:00-14:00
Kam. Zvědělíková čtvrtek 15:00-16:00

2.400,- Kč

8/2019

CO
LEGO Robotika WeDO
7-10 let
LEGO Mindstorms EV3
9-13 let
VZDĚLÁNÍ
Zábavné experimenty
1.-5. třída
8.-9. třída
Klub věda hrou
2.-5. třída

KDO

KDY

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Ivana Sedloňová
I. Abramovičová

úterý 15:30-16:30
středa 15:00-16:00

DoDo, spol. místnost
ZŠ Radotín

2.000,- Kč
2.000,- Kč

Ivana Sedloňová
Ivana Sedloňová

úterý 16:30-18:00
čtvrtek 14:30-16:00

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost

2.500,- Kč
2.500,- Kč

K. Zvědělíková
K. Zvědělíková

1x za 14 dnů
pondělí 14:00-15:30
pondělí 14:00-15:30

převádění zajíštěno
ZŠ Dobřichovic II. st.
ZŠ Dobřichovic II. st.

1.300,- Kč/8 lekcí
1.300,- Kč/8 lekcí

středa 13:30-15:00

ZŠ Všenory

ZDARMA

K. Šínová

Klub je podpořen v rámci projektu "Personální a ICT podpora", r.č. projektu: CZ.02.3.68/0
.0/0.0/18_063/0008740, který je spolufinancován Evropskou unií.

Věda hrou
2.-5. třída

Ivana Sedloňová

Dita Ptáčková

pondělí 15:15-16:15
pondělí 15:30-16:30
pondělí 15:00-16:00
úterý 15:30-16:30
úterý 15:15-16:15
středa 14:30-15:30

FIE - Feuersteinův instrumentální program
4-6 let/předškoláci
Věra Fixová

pondělí 8:00-11:30
úterý 8:00-11:30
středa 8:00-11:30
čtvrtek 8:00-11:30
mladší školní děti
pondělí 14:00-15:30
středa 13:15-14:45
čtvrtek 13:15-14:45
Příprava pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
předškolní věk
Věra Fixová
úterý 14:00-15:30
Příprava na přijímačky na SŠ - český jazyk, matematika
žáci 5. tříd
P. Seidlerová
pondělí 16:00-18:00
středa 16:00-18:00

ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Karlštejn
ZŠ Jeden strom Černoš.
ZŠ Hlásek Hlásná Třeb.
ZŠ Řevnice
ZŠ Zadní Třebaň

1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč

DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
DoDo, spol. místnost
ZŠ Dobřichovice I. st.
DoDo, klubovna
DoDo, denní místnost

cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin
cena dle hodin

ZŠ Dobřichovice I. st.

1.900,- Kč

Černošice
DoDo, spol. místnost

190,- Kč/2 hod
190,- Kč/2 hod

NUTNÉ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠENÍ!

Přihlášky na webu: www.dobrichovickydomek.cz

CO
KDO
KDY
Příprava na přijímačky na SŠ - český jazyk, matematika
žáci 7. tř. a 9. tř.
český jazyk 7. třída
L. Jovanovičová
úterý 15:00-16:00
český jazyk 9. třída
úterý 16:00-17:00
matematika 7. třída
P. Vágenknechtová čtvrtek 15:00-16:00
matematika 9. třída
čtvrtek 16:00-17:00
JAZYKY
Angličtina
AJ hrou a písničkou
začátečníci 1.-2. tř.
Zora Strnadová
úterý 13:00-14:00
mírně pokr. 3.-4. tř.
Zora Strnadová
úterý 14:20-15:20
AJ pro dospělé skupinová výuka
středně pokročilí I.
Zora Strnadová
čtvrtek 9:00-10:15
mírně pokročilí II.
čtvrtek 10:30-11:45
mírně pokročilí I.
pátek 10:30-11:45
AJ pro děti skupinová výuka
mírně pokročilí I.
Zora Strnadová
středa 16:00-17:00
mírně pokročilí II.
středa 17:00-18:00
individ. výuka dle domluvy
400,- Kč/lekce
AJ doučování
individ. hod. od 6 let
Renata Šabatová úterý 12:30-18:00
AJ doučování
individ. hod. od 6 let
Pavla Svozílková
středa 13:00-16:30
Němčina
individ. hod. od 6 let
Jitka Hubrtová
pondělí 13:00-17:00
středa 14:00-17:00
Ruština
individ. hod. od 6 let
Julia Šupíková
čtvrtek dle dohody
Španělština
začátečníci děti
Gabriela Galbavá středa 15:30-16:30
mírně pokročilí dosp.
středa 17:00-18:00
individ. výuka dle domluvy

KDE

CENA (15 LEKCÍ)

Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.

140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce
140,-Kč/lekce

převádění zajíštěno
DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost

1.900,- Kč
1.900,- Kč

DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost
DoDo, společ. místnost

135,- Kč/lekce
135,- Kč/lekce
135,- Kč/lekce

Řevnice, Modrý dom.
Řevnice, Modrý dom.

140,- Kč/lekce
140,- Kč/lekce

DoDo, Infocentrum

4.200,- Kč

DoDo, denní místnost

4.200,- Kč

DoDo, klubovna
DoDo, společ. místnost

4.200,- Kč
4.200,- Kč

DoDo, společ. místnost

4.200,- Kč

ZŠ Řevnice
Řevnice, Modrý dom.

140,- Kč/lekce
140,- Kč/lekce
400,- Kč/lekce

Přihlášku stačí naskenovat/vyfotit
a poslat na jeden z výše uvedených emailů.

Prodej slepiček
Pro naši prodejnu v Řevnicích přijmeme
zástupkyni/zástupce vedoucí
Bližší informace na tel. čísle 605 921 745 nebo v prodejně.

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů,
cena 159 – 209,- Kč/ks.
Prodej: 22. 9., 20. 10. a 16. 11. 2019
Dobřichovice u Městského úřadu – od 14.20 h.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel. 601-576 270, 728-605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Linka tísňového volání – 112

Od

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

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

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

před zámkem
sobota 14. a 28. září od 8 do 12 hodin

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900
Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645

www.dobrichovicketrhy.cz
Připravujeme
JAMAIR
18. 10. od 20.00 v černošickém Club Kině. Tři
výrazní interpreti, kteří jsou ovlivněni různými
hudebními žánry. Jakub Racek, elektrická kytara,
zpěv, Mario Biháry, akordeon, piano, klávesy,
zpěv a Irena Budweiserová, perkuse, zpěv.

Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111

Jazz in Duo (Polsko)
24. 10. od 20.00 v Club Kině. Vokalistka Magdalena Bodula se orientuje v novoorleánském stylu,
fascinována první dámou jazzu, Ellou Fitzgerald.
Doprovodí ji talentovaný kytarista Bartek Czubak.
The Rainbreakers (UK )
29. 10. od 20.00 v černošickém Club Kině. Jedna
z nových tváří britského bluesrocku.

Školička Lumek – zahajuje svůj 12. školní rok
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Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

č í s l a

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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
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