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Město Dobřichovice
si vás dovoluje pozvat na

Oslavu 100 let vzniku
samostatného československého státu

28. října

8
1
0
2

z
c
.
e
c
i
v
o
.dobrich

www

13.30
13.45
14.15
15.00

zahájení programu na nádraží Dobřichovice (kapela Motovidlo)
slavnostní příjezd vlaku a přivítání prezidenta T. G. Masaryka
s doprovodem na nádraží v Dobřichovicích
průvod městem od nádraží Dobřichovice ulicí 5. května
k dobřichovickému parku
kulturní program v dobřichovickém parku
(vystoupí ZUŠ Dobřichovice, Taneční studio Dobřichovice, Dětský
divadelní soubor Kukadýlko, Sokol Dobřichovice, Dobřichovická
divadelní společnost a Dámská vokální skupina Cabinet),
programem provede moderátor Českého rozhlasu pan Petr Král)

Guláš a pivo zdarma

Další občerstvení zajištěno

Součástí oslav bude i zasazení stromu republiky
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Slovo starosty
Ohlédnutí za uplynulým
volebním obdobím
Vážení spoluobčané,
volební období 2014 – 2018 spěje ke svému
závěru a já si proto dovolím krátkou rekapitulaci.
Pro mne toto volební období znamenalo novou
zkušenost, kdy jsem po dvanácti letech ve funkci
tajemníka měl možnost pracovat jako dobřichovický starosta. Jsem hrdý na to, když od lidí z okolních obcí slyším, že Dobřichovice jsou dávány za
příklad města, kde se příjemně žije, že se mohou
pyšnit kvalitními veřejnými prostory a bohatým
kulturním životem. To, že Dobřichovice jsou
právě takové, je do značné míry dáno kontinuitou ve vedení města v období po listopadu 1989.
Chtěl bych proto poděkovat svým předchůdcům ve funkci starosty Václavu Kratochvílovi
a Michaelu Pánkovi, kteří pro Dobřichovice mnoho
udělali a pomohli mi na začátku volebního období
se v nové funkci zorientovat. Oba přitom stále pro
Dobřichovice aktivně pracují, Václav jako šéfredaktor Informačního listu, kronikář a odborník na problematiku pozemků, resp. nemovitého majetku
města, Michael jako místostarosta se svými zkušenostmi z oblasti stavebnictví, vedení města
a práce krajského zastupitele. Rád bych poděkoval
i druhému místostarostovi Jiřímu Růžkovi, který
se v radě věnoval mimo jiné školství, Filipu Kándlovi, který se jako určený zastupitel zaměřil na
oblast územního plánování, Vladimíru Bezděkovi
jako odborníkovi na finance. Za podporu a pomoc
děkuji též svým kolegům z naší kandidátky Janu
Neubertovi, Petru Kaplanovi, Janu Abelovi a Josefu
Ježkovi. Děkuji i všem ostatním zastupitelům za
jejich práci pro město, byť ne se všemi jsme se ve
všem shodli, ale to, že na různé problémy existují
různé názory, je přece podstatou demokracie.
Poděkování patří také všem kolegům a kolegyním z městského úřadu, stavebního úřadu,
technických služeb, knihovny, správci zámku,
hasičům a dámám z Informačního centra.
Za uplynulé čtyři roky se podařilo opět
o kus vylepšit infrastrukturu našeho města. Byly
dokončeny dvě velké stavební akce, zahájené již
v předchozím volebním období, a sice přístavba
základní i mateřské školy. Z evropských dotací
jsme podstatně rozšířili parkoviště u nádraží.
V uplynulých čtyřech letech jsme se pak výrazněji
zaměřili na bezpečnost chodců. Mnoho dosud
neosvětlených nebo nedostatečně osvětlených
ulic dostalo nové veřejné osvětlení, vybudován
byl nový chodník po celé délce Pražské ulice
(opět z evropské dotace), na Karlické je nový

osvětlený přechod. Byl bych moc rád, kdyby se
na bezpečnost chodců zaměřilo i nové zastupitelstvo. Z menších, avšak neméně důležitých akcí
bych zmínil například novou zateplenou fasádu
zdravotního střediska, či obnovu lesních cest
a vodotečí, chránících Brunšov před přívalovými
dešti. Probíhá údržba obou mostů i místních
komunikací. Naši dobrovolní hasiči mají nové
vozidlo za 7,5 milionů korun, získaných z dotace.
Ne všechno se podařilo v tomto volebním
období dokončit. Úkol pro nové zastupitelstvo
tedy bude například vydání nového územního
plánu, jehož projednávání se táhne již od roku
2012, tedy počínaje říjnem se toto projednávání
přehoupne již do třetího volebního období.
Za několik dní nás tedy čekají komunální
volby, z nichž vzejde zastupitelstvo, které povede
Dobřichovice po další čtyři roky. Řada současných
zastupitelů, včetně mě, se bude opět ucházet
o Vaše hlasy. Pokud jste byli s naší prací spokojeni,
budeme rádi, pokud nám dáte opět Vaši důvěru.

Pozvání k volbám
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou opět po čtyřech
letech volby do zastupitelstev měst a obcí. Dobřichovice jsou pověstné vysokou volební účastí a já
věřím, že i tentokrát se rozhodne přijít k volebním
urnám co nejvíce dobřichovických občanů. O vaše
hlasy se budou, podobně jako před čtyřmi lety,
ucházet čtyři volební uskupení, jimiž jsou (dle
pořadí vylosovaných čísel): 1) Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů,
2) Fórum občanů Dobřichovic, 3) „Společně pro
Dobřichovice“ – sdružení nezávislých kandidátů
a TOP 09 a Starostové a nezávislí, 4) Česká strana
sociálně demokratická. Se jmény mnoha kandidátů, která se objeví na volebních lístcích, jsme se
setkali již při minulých volbách, někteří jsou členy
stávajícího zastupitelstva, další budete jistě znát
díky jejich aktivnímu zapojení do veřejného života
v Dobřichovicích, jiné třeba jako své sousedy.
Oproti velkým městům máme tu velikou výhodu,
že nežijeme v anonymním prostředí, většina lidí
se zde zná a lze si tak udělat dobrý obrázek o tom,
co pro naše město konkrétní kandidáti vykonali, či
jak mu mohou v příštím volebním období pomoci.
Věřím tedy, že je podle čeho se rozhodovat a zbývá
tedy jediné, nebýt lhostejný a přijít k volbám.
V den voleb se budeme zároveň moci zúčastnit průzkumu veřejného mínění formou dotazníku, který bude občanům (voličům) distribuován
současně s volebními lístky. Podobné dotazníkové šetření proběhlo již před osmi lety a jeho

hlavním úkolem je pomoci novému zastupitelstvu seznámit se s názory občanů na různé oblasti
chodu města. Za přípravu dotazníkového šetření
bych chtěl moc poděkovat radním Vladimíru
Bezděkovi a Filipu Kándlovi. V jejich samostatném článku, uveřejněném na jiném místě tohoto
čísla Informačního listu, se dozvíte podrobnosti
o organizaci tohoto průzkumu veřejného mínění.

Oslavy 100. výročí vzniku
Československa
Letošní 28. říjen bude ve znamení celostátních
oslav stého výročí vzniku samostatného Československa. Samozřejmě i v Dobřichovicích si chceme
tento nejvýznamnější státní svátek důstojně připomenout. Město, spolu se členy Dobřichovické
divadelní společnosti a dalších spolků, připravuje
na neděli 28. října bohatý program. Vše začne na
dobřichovickém nádraží v 13:30 uvítáním přítomných a vystoupením kapely, v 13:45 pak přijede
do Dobřichovic historický parní vlak s panem
prezidentem Masarykem a jeho doprovodem.
Průvod herců v dobových kostýmech, představujících pana prezidenta a členy první československé vlády a samozřejmě všech občanů, kteří se
oslav zúčastní, se přesune přes lávku a odtud se
pěšky, koňmo nebo na historických automobilech
přesune ulicí 5. května do dobřichovického parku.
Tam bude již pro pana prezidenta a samozřejmě
i pro veškerý dobřichovický lid připraven kulturní
program, kde vystoupí kromě herců DDS i žáci ZUŠ
Dobřichovice, Taneční studio Dobřichovice, Dětský
divadelní soubor Kukadýlko, Sokol Dobřichovice
a Dámská vokální skupina Kabinet. Pro všechny
bude připraveno občerstvení. Součástí oslav bude
zasazení stromu republiky v parku, jímž bude lípa
velkolistá. Podrobnosti s přesným harmonogramem oslav budou zveřejněny na internetových
stránkách města a na městském facebooku.
Významná výročí, pojící se s historií našeho
státu, jako je toto, stejně tak jako i nedávné
smutné výročí padesáti let od okupace sovětskými vojsky, má smysl si připomínat kromě
jiného proto, že z historie bychom si měli brát
ponaučení, abychom se vyvarovali opakování
historických chyb. To platí dvojnásob v dnešní
době, kdy podíl na moci opět získávají extrémisté,
ať již z řad komunistů či z SPD a kdy premiérem je
trestně stíhaný bývalý agent STB.
Přijměte tedy pozvání na oslavu státního svátku
a přijďte 28. října v půl druhé na dobřichovické
nádraží nebo v 15:00 do dobřichovického parku.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Výzkum názorů obyvatel
Dobřichovic
Vážení spoluobčané, rádi bychom provedli výzkum
Vašich názorů souvisejících s problematikou obce.
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Výzkum bude navazovat a vycházet z akce, která
proběhla v roce 2010. Otázky i rozsah dotazníku
budou velmi obdobné a u řady témat tak bude
možné sledovat i vývoj našich názorů v čase.
V roce 2010 se do průzkumu zapojilo 39%
dospělých obyvatel Dobřichovic (získalo se cca

950 vyplněných dotazníků), což bylo naprosto
fantastické číslo. Hodně tomu napomohl fakt,
že se průzkum názorů konal společně s volbami
a většina lidí, která šla volit, s sebou přinesla
i vyplněný dotazník. Při tak velkém počtu zapojení obyvatel mají odpovědi a názory samo-
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Kandidátka ODS
a nezávislých kandidátů

Program ODS pro Dobřichovice 2018-2022
Rozvoj města
rozšíření školní jídelny
schválení nového územního plánu
příprava stavby nové radnice,
knihovny a multifunkčního sálu
pečovatelský dům pro seniory
rozšíření ZUŠ

Kultura, společenské Revitalizace města
akce a sport
intenzifikace čistírny
podpora sportovního vyžití
mládeže a dospělých
podpora kulturních
a společenských akcí

odpadních vod
zlepšení stavu komunikací
a péče o veřejnou zeleň
budování chodníků,
přechodů, průchodů pro pěší

Ochrana města
další protipovodňová
opatření
protihluková opatření
železniční tratě
příprava stavby nové
hasičské zbrojnice

Ing. Petr HAMPL

Ing. Michael PÁNEK

Ing. Jan ABEL

Ing. Josef JEŽEK

Ing. Petr KAPLAN

Ing. arch. Filip KÁNDL

Ing. Radka ALEXY Ph.D.

RNDr. Jana HRKALOVÁ

MgA. Jan NEUBERT

Jiří KRUPIČKA

Ing. Jan HAINZ

Martin JURKOVEC

Bc. Anna KOBLÍŽKOVÁ

Petra NOVÁKOVÁ, DiS.

Ing. Ladislav HALENKA

46 let, starosta města, ODS
Šestnáct let pracuji na městském
úřadě, nejprve jako tajemník
a poslední 4 roky jako starosta. Chci využít své zkušenosti
s vedením úřadu i města, aby
Dobřichovice byly nadále vzorem
pro okolní obce svým přívětivým
prostředím pro bydlení i bohatým
kulturním životem.
53 let, daňový poradce,
nezávislý kandidát
Byl bych rád, aby město Dobřichovice zůstalo i nadále skvělým
místem pro bydlení a příjemné
trávení volného času. Přeji si, aby
nové zastupitelstvo dokázalo
nacházet konstruktivní řešení problémů dohodou tak, aby nedošlo
k rozkolu na úkor občanů.
43 let, ředitelka SVČ
Dobřichovický domek,
nezávislá kandidátka
Chtěla bych přispět v oblasti
volnočasových aktivit a kultury,
ke schválení územního plánu
a k diskusi o nové budově
obecního úřadu. Nabízím
své zkušenosti se organizací
projektů a s komunikací s občany.
29 let, živnostník, ODS
Za pozitivní změny vděčíme
rozumnému vedení Dobřichovic.
Jsem hrdý, že jsem z Dobřichovic
a přeji si i nadále uplatňovat své
schopnosti a dovednosti, a tím
pomáhat ve směřování rozvoje
celého města správným směrem.

23 let, studentka, nezávislá
kandidátka
Naše rodina se věnuje veřejnému
dění v Dobřichovicích dlouhá
léta. Jako studentka politologie
a též spolupracovnice DODO,
kde vyučuji hře na klavír, bych
se chtěla zapojit a nabídnout
své schopnosti při práci
v zastupitelstvu.

52 let, zastupitel
Středočeského kraje, ODS
Ve vedení města Dobřichovice pracuji již 24 let. Město
Dobřichovice je moje srdeční
záležitost a tak, v případě
zvolení, velmi rád nabídnu
své zkušenosti a svůj čas pro
práci v radě města i v dalším
volebním období.
62 let, stavební inženýr,
ODS
Svými schopnostmi chci dále
přispívat nejen ke správě
obou dobřichovických mostů,
ale i k vyřešení problémů
s čistírnou odpadních vod,
s optimalizací tratě ČD
a se studií a projektem
protipovodňových opatření.
57 let, ředitelka gymnázia,
nezávislá kandidátka
Záleží mi na dobřichovickém
školství, které plní nezastupitelnou vzdělávací, sociální
a kulturní roli. Jsem připravena
uplatnit své dlouhodobé
zkušenosti z oblasti školské
problematiky a spolupodílet se
tak na rozvoji našeho města.
53 let, bankovní úředník,
nezávislý kandidát
Pojďme si postavit nové
divadlo a kino pro nás i naše
děti. Aby na nás byly jednou
pyšné. Nabízím své zkušenosti
z oblasti financování, pojišťovnictví a EU dotací. Naše rodina
tu bydlí více než 100 let.

47 let, fyzioterapeutka,
nezávislá kandidátka
Záleží mi na zachování Dobřichovic takových, jaké jsou,
nestavět jinde, než na stávajících
parcelách, podporovat místní
podnikatele, vylepšit střed města, zlepšit přístup pro pěší k Lidlu
a Bille, investovat do aktivit pro
děti, starší lidi a sportovce.

57 let, stavební inženýr,
nezávislý kandidát
V práci pro město jsem
připraven uplatnit zkušenosti
při projednávání optimalizace
železniční trati a dále se spolupodílet na rozvoji Dobřichovic.

43 let, architekt, nezávislý
kandidát
Rád bych pomohl s dalším
zkvalitňováním veřejných prostor a infrastruktury Dobřichovic a s dokončením příslušných
koncepčních dokumentů.
Stávající zastavitelné území by
se nemělo rozšiřovat.

66 let, důchodce, nezávislý
kandidát
Moje rodina je více než 130 let
bytostně spjata s tímto poetickým údolím Berounky.
Proto cítím velkou zodpovědnost za to, co tu zanecháme
generacím našich potomků,
aby i oni mohli být hrdí na nás,
na své předky!
39 let, velitel dobrovolných
hasičů, nezávislý kandidát
Chci se věnovat bezpečnosti
našeho města, rozvíjet prevenci a podílet se na získání dotací
na výstavbu nové hasičské
zbrojnice, dále se chci věnovat
protipovodňové ochraně
města.

47 let, majitel autoservisu,
nezávislý kandidát
Pocházím z dobřichovické
starousedlické rodiny a osud
našeho města mi není
lhostejný.
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zřejmě značnou váhu a průzkum tak slouží
jako významný vstup pro potřeby strategického rozvoje města, stanovení priorit oprav
a podobně.
Rádi bychom, aby i letos byla míra zapojení
občanů do akce co nejvyšší. Proto chceme pro
realizaci využít termín nadcházejících voleb do
zastupitelstev obcí. Konkrétně bude dotazník
distribuovaný spolu s volebními lístky do Vašich
poštovních schránek. Vyplněný dotazník budete
moci vhodit do boxu, který bude instalován
před vstupem do volebních místností, respektive školní budovy v době voleb, tedy 5. a 6. října

2018 v čase, kdy budou volební místnosti otevřeny.
Vyhodnocení odpovědí, statistickou analýzu
i vypracování závěrečné zprávy provede nezávislý profesionální odborník, doktor Sládek z Filosofické fakulty Karlovy Univerzity.
O provedení letošního výzkumu rozhodla rada
obce a obec jej také financuje. Veškeré náklady,
včetně drobné motivace pro přepisovatele dat
z dotazníků do datové databáze (čehož se v roce
2010 z významné části ujali vybraní žáci základní
školy a v tomto směru počítáme s pomocí školy
i letos), nepřesáhnou 30 tis korun.

Prosíme vás tímto o spolupráci, aktivní zapojení do průzkumu a vyplnění dotazníku. Podobně
jako v roce 2010, tak i letos budou výsledky
a kompletní závěrečná zpráva zveřejněny. Pokud
si chcete připomenout, jak vyšly výsledky v roce
2010, najdete je na webu města na této adrese
(http://bit.ly/vyzkum2010.)
Ing. Vladimír Bezděk – „Společně pro
Dobřichovice“- sdružení NK a TOP 09 a STAN, NK
a
Ing. arch. Filip Kándl – Sdružení ODS a NK,
nezávislý kandidát

Zprávy z městského úřadu
Rekonstrukce Tyršovy ulice
Každý, kdo sleduje městská média pomocí internetu (web a facebook města Dobřichovice) nebo
služeb, které zdarma nabízíme všem občanům,
např. pro chytré telefony je to aplikace „V obraze“
nebo pro jakýkoliv mobil i bez datového připojení služba „SMS info kanál“, už má informace
o termínech plánované rekonstrukce silnice
III/11510 v úseku Všenory – Dobřichovice – tady
Tyršovy ulice.
Přesto zde v krátkosti zrekapitulujeme
základní informace. Jak jsme již informovali
v minulém Informačním listu, zahajuje kraj,
respektive Správa a údržba silnic Středočeského
kraje rekonstrukci komunikace od Všenor (od Krijcosu) až po železniční přejezd u dobřichovického
mostu včetně. Stavba bude uskutečněna v několika etapách.
První etapa rekonstrukce se bude týkat úseku
od Všenor až k parkovišti u nádraží ČD. Plánovaný
termín je od 17. 9. do 28. 9. 2018. Uzavírka bude
částečná, takže průjezd pro vozidla obyvatel
i školní autobusy a další dopravu zůstane zachován. Provoz bude střídavý a bude řízen semafory.
Parkoviště u nádraží zůstane přístupné. Vjezd
do ulice Pod Strání bude uzavřen, ale ulice Na
Plzeňce zůstane průjezdná.
Ve druhé etapě bude stavba probíhat v úseku
od parkoviště u nádraží ČD k železničnímu přejezdu do ulice Všenorské (mimo samotnou křižovatku). Práce jsou naplánované od 1. 10. do 13.
10. 2018. Uzavírka bude opět částečná a provoz
bude řízen semafory. Parkoviště u nádraží bude i v
této etapě přístupné, ale pouze od Všenor. Vjezd
do ulic Na Plzeňce bude uzavřen, objezd bude
možný již přístupnou ulicí Pod Strání. Uzavřen
bude i vjezd do ulice Svážné, a to z důvodů částečného zjednodušení komplikované dopravní
situace, která vznikne u křižovatky Tyršova –
Všenorská. Z Brunšova bude nutné najíždět na
Tyršovu jinými komunikacemi.
Třetí etapa od Všenorské k mostu (včetně)
byla odsunuta na období prázdnin příštího roku
a dopravní opatření se budou řešit až na jaře roku
2019.
Stavba, která v době distribuce našeho listu
probíhá, přináší sice řadu obtíží a komplikací,
ale věřím, že vzhledem k očekávanému zlepšení technického stavu komunikace, nalezneme
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v sobě všichni dostatek pochopení a trpělivosti.
Snad jen na závěr bychom rádi připomněli, že
se jedná o krajskou silnici a Dobřichovice nemají
žádný vliv na rozhodnutí, která se této stavby
týkají. Přesto je to nesporně i částečný výsledek
tlaku a jednání našeho města, že se podařilo
zabránit totální uzavírce, která by představovala
pro řadu občanů velmi obtížně řešitelnou situaci.
PP

Jak volit v komunálních
volbách
Ne, nebudeme vám radit, koho máte ve volbách
5. a 6. října volit. To se musí každý z občanů
Dobřichovic rozhodnout sám za sebe. Snad
by bylo možné vyslovit jen tiché přání, aby se
všichni rozhodovali podle toho, co vidí kolem
sebe – co se změnilo, co se kam posunulo, případně, co je potřeba ještě vyřešit nebo změnit.
Názory kandidátů můžete snadno posoudit
podle jejich vyjádření i podle toho, co mají za
sebou. Pro komunální volby je nejhorší, jak se
děje ve velkých městech, když se voliči rozhodují podle „velké politiky“ a podle toho „co kdy
kdo“ řekl nebo udělal v rámci republiky nebo
Evropy. To skutečně k opravám chodníků, sázení
nových stromů nebo kulturnímu programu na
zámku nemá žádný vztah. Rozhodujete o Dobřichovicích!
A abyste mohli rozhodnout správně, je
potřeba mít na paměti i několik dalších informací:
Volby budou tradičně v budově základní
školy v ulici 5. května, kde budou sídlit všechny
tři okrskové volební komise. Do kterého okrsku
patříte, se dozvíte na přehledné mapce před
volebními místnostmi. Bude to také vyvěšeno
na úřední desce a v neposlední řadě vám rádi
poradí i členové volebních komisí. Kdo však nejde
k volbám poprvé, tak může počítat s tím, že patří
stále do stejného okrsku jako vždy a i volební
urna by měla být ve stejné třídě jako minule.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5.
10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin. V sobotu
6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Komu
zdravotní stav neumožní dostavit se k volbám
osobně, může zatelefonovat (nejlépe už o několik
dnů dříve) na městský úřad nebo v době voleb
přímo volební komisi na telefonní číslo pro 1.
okrsek 733 738 064, 2. okrsek 733 738 065, 3.

okrsek 733 738 066 a domluvit si, aby za ním došli
volební komisaři s přenosnou urnou. Pozor! Tyto
telefony budou aktivní až v době konání voleb,
dříve musíte volat na městský úřad!
Volební lístek dostanete do poštovní schránky,
ale pokud by ho někdo neobdržel, ztratil nebo
zapomněl, může dostat nový přímo u volební
komise. Volební lístek je jen jeden a na něm
budou uvedena všechna kandidující uskupení
(tak zvané volební strany) se všemi svými kandidáty. U nás kandidují naštěstí jen čtyři volební
strany a každá může mít maximálně 15 kandidátů. Na hlasovacím lístku tak bude maximálně
celkem 60 kandidátů. To je určitě přehlednější,
než například na volebním lístku do zastupitelstva hlavního města, který je také jen jedním
listem papíru, ale kdyby všech 29 volebních subjektů obsadilo všechna místa na kandidátce, tak
by tam bylo 1 885 kandidátů.
Volební lístek můžete přinést už označený
z domova nebo ho označíte za plentou ve volební
místnosti. Ve všech případech musíte jít za plentu
a sami, aby bylo jasné, že je volba vaše svobodné
rozhodnutí, které nikdo nemůže ovlivňovat nebo
ho kontrolovat. Za plentou vložíte lístek do orazítkované obálky, kterou dostanete až ve volební
místnosti. Tu pak vhodíte do urny. Pokud byste
vhodili volební lístek bez obálky, anebo v jiné
obálce (například té, v níž ho dostanete do poštovní schránky) bude hlas neplatný. Stejně tak
je hlas neplatný, bude-li v obálce více volebních
lístků.
Volební lístky se musí označit křížkem v předtištěném čtverečku. Můžete dát křížek do čtverečku nahoře u označení jedné ze čtyř volebních
stran (tak zvaný „velký křížek“). Tím obdrží každý
z patnácti kandidátů této strany po jednom
hlasu. Můžete takto ale označit jen jedno volební
seskupení, označíte-li jich více, je volební lístek
neplatný!
Můžete dát křížek jedné volební straně, ale
současně i jednotlivým kandidátům, kteří se vám
líbí v jiných volebních stranách (tak zvané „malé
křížky“). Ale pozor! Nikdy nesmí být více křížků,
než je kandidátů, což je u nás 15. Je-li křížků více
než 15, je hlas neplatný. Dáte-li křížek volební
straně („velký křížek“) a například 5 křížků kandidátům z jiných seskupení, odečte se straně, která
dostala „velký“ křížek, 5 posledních míst, protože
tyto hlasy jste dali kandidátům z jiných volebních
stran. Je potřeba dobře počítat!
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Máte také možnost volit jen jednotlivé kandidáty a nedat „velký“ křížek žádnému politickému
seskupení. Křížků ale nesmí být více než 15! Ve
velkých městech, kde je několik desítek kandidátů za každý subjekt, dochází pak nejednou
k bizarním výsledkům. Na čelních místech každé
kandidátky jsou vždycky ti kandidáti, o kterých je
příslušná volební strana přesvědčena, že nejlépe
znají místní situaci a umějí nejlépe prosazovat
kvalitní názory v zastupitelstvu. Je-li zastupitelstvo veliké, například 35 nebo i 65členné, bývají
na posledních místech různí rodinní příslušníci,
sousedé a další příznivci, kteří ani v zastupitelstvu
být až tak moc nechtějí, ale chtějí vyjádřit svou
podporu příslušnému volebnímu seskupení.
Jsou-li mezi nimi však různé známé a oblíbené
osoby – lékaři, učitelé, osobnosti z oblasti kultury
nebo sportu a podobně – jsou k překvapení
všech najednou tímto způsobem zvoleni a stávají
se zastupiteli.
Je i další možnost. Označit celou volební
stranu a v rámci této vybrané strany označit
křížky některé kandidáty. Tyto křížky pak fungují
jako „preferenční“ hlasy. Výpočet probíhá v rámci
komunálních voleb poměrně komplikovaně. Nejdříve se spočítá, kolik příslušné volební seskupení
dostalo průměrně hlasů. To znamená, že počet
všech hlasů pro její kandidáty se vydělí počtem
kandidátů této volební strany. Pokud obdržel
některý kandidát o 10 % více hlasů proti průměru,
postoupí rovnou na první místo kandidátky.
Posune-li se takto na přední místa více kandidátů, rozhoduje mezi nimi skutečný počet hlasů,
které obdrželi, v případě shodného výsledku, pak
pořadí na kandidátce.
Mimo skutečností, které vedou k zneplatnění
vašeho hlasu, o nichž jsme se už zmínili, dodáváme ještě, že volební lístek nesmí být přetržený
nebo počmáraný tak, že nejsou zřejmé údaje,
které jsou na lístku natištěné nebo vámi označené.
Na jiném místě našeho listu jste byli informováni i o anketě, která stejně jako před osmi lety
proběhne souběžně s volbami. Jedná se o důležitou anketu, která slouží jako podklad pro nové
zastupitelstvo pro rozhodování, které záležitosti
v novém volebním období dobřichovičtí občané
preferují. Anketní lístek dostanete do schránky
společně s hlasovacími lístky. Urna pro tyto lístky

bude umístěna před volebními místnostmi,
zřejmě u vchodu do školy.
A závěrem – to hlavní je přijít a rozhodnout!
Rozhodnout o tom, kam se má toto krásné město
ubírat v dalším období.
pp

Jsou dětská hřiště
v Dobřichovicích nebezpečná?
Je taková novinářská zásada, že je-li v titulku zneklidňující otázka, je výsledný názor v textu opačný.
S potěšením musíme konstatovat, že je tak tomu
i v tomto případě. Málokdo ví, že všechny herní
prvky jsou na našich hřištích – mimo pravidelné
vizuální kontroly pracovníky technických
služeb městského úřadu při vyvážení odpadků
a podobně (tzn. několikrát týdně) – kontrolovány
jednou za čtvrt roku specialisty, kteří odevzdávají
úřední protokol, v němž jsou případné závady
popsány. Drobné závady většinou odstraní na
místě, ty větší se potom zadávají odborné firmě.
I písek na dětských pískovištích se pravidelně mění a doplňuje, jak je stanoveno vnitřním
předpisem městského úřadu. Na konci července
proběhla na jednom z našich pískovišť i specializovaná kontrola krajské hygienické stanice, která
odebrala vzorky písku k analýze.
S napětím jsme očekávali výsledky, protože
není v silách našich pracovníků zajistit, aby pískoviště byla vždy zakrytá plachtou, která má bránit
znečištění písku zvířecími fekáliemi. Tam, kde je
plachta na zakrytí pískoviště, by na to měl myslet
i doprovod dětí, protože se jedná o především
o zdraví dětí, které si zde hrají.
Ve zprávě, kterou jsme obdrželi, se konstatuje, že hrací plocha byla čistá a uklizená. Odpadkový koš prázdný a na ploše hřiště nebyly žádné
odpadky. Mikrobiologický a parazitární rozbor
písku, který byl odebrán z několika míst, byl
zaměřen na analýzu přítomnosti koliformních
bakterií, enterokoků, geohelmintů (cizopasných
červů) a také arzénu, beryllia, kadmia, kobaltu,
chromu, mědi, rtuti, molybdenu, niklu, olova,
vanadu a zinku. Zpráva konstatuje, že všechny
odebrané vzorky byly vyhodnoceny po stránce
mikrobiologické, parazitární i chemické jako
vyhovující ve všech sledovaných ukazatelích!

A to je hlavní zpráva pro nás dospělé – dobřichovické děti si mohou na našich pískovištích
hrát bez obav. Kéž by takových pozitivních zpráv
bylo více!
pp

Požár u recyklačního dvora
Jako tajemník městského úřadu jsem v Dobřichovicích necelé čtyři roky. Musím ocenit, jak se
i za tu krátkou dobu město proměnilo. Objevily
se nové chodníky, zapojily se nové lampy veřejného osvětlení, byly vybudovány nové zajímavé
stavby, otevřely se nové obchody a podniky pro
občany, otevřelo se nové parkoviště u nádraží,
zasadily se desítky stromů – nejen za každý pokácený, ale i řada nových a tak dále a tak dále.
Ne náhodou je město vyhledávané filmaři,
což může být někdy trochu obtížné, ale přispívá
to k propagaci Dobřichovic v celé republice. Ne
náhodou se město líbí i návštěvníkům a turistům.
Domnívám se, že na tom mají podíl všichni
naši aktivní občané. Dokladem pro mne byl
například i velký zájem o zapojení do sběru
bioodpadu, což je nesporně i doklad dobrého
vztahu k životnímu a přírodnímu prostředí. Bez
zájmu občanů by rozvoj města nebyl možný.
Aktivní vztah k místu, kde žijeme, je vždy
zásadní! Tím spíše, že i v našem městě občas narazíme na vandaly nebo na žháře, jakým byl i ten,
který v nedávné době podpálil pět nádob na
plastový odpad u recyklačního dvora, čímž způsobil městu poměrně velké škody. Díky včasnému
zásahu našich dobrovolných hasičů se podařilo
zabránit tomu, aby škody byly ještě větší.
I ve zdravé společnosti se najde vždy nějaký
ojedinělý škůdce. To, že zůstává ojedinělým, je
zásluhou zájmu drtivé většiny ostatních o okolí,
ve kterém žijí. Dobře víte, že tam, kde jsou lidé
ke svému okolí lhostejní, přestávají být škůdci
ojedinělými a pozůstatky jejich činnosti vtiskávají
ráz celému místu. Tak tomu například bývá v sociálně vyloučených lokalitách velkých měst. Naše
město je naštěstí dostatečně komorní, aby zájem
každého z vás o vše, co se zde děje, měl praktický
dopad a vliv na to, že Dobřichovice budou vzkvétat i nadále.
pp

Domácí zpravodajství
Opustila nás Dagmar
Doležalová
Dne 16. srpna 2018 zemřela po dlouhé nemoci
bývalá starostka našeho města paní Dagmar
Doležalová.
Narodila se 14. září 1938 v Brně a žila se svou
matkou ve Šlapanicích u Brna. Vystudovala
stavební průmyslovku v Brně, obor vodohospodářské stavby. Když byla na praxi na stavbě
přehrady na Orlíku, seznámila se tam se svým
budoucím manželem Ludvíkem Doležalem.
Svatba se konala v roce 1957, to znamená, že
manželé spolu prožili krásných 61 let. V roce
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1958 se narodila dvojčata Víťa a Jitka a v roce
1965 syn Petr.
Po narození dvojčat se rodina přestěhovala
do Dobřichovic, kde žije dodnes. Dagmar začala
pracovat v podniku Pražská správa vodních toků
a vodohospodářskému oboru zůstala věrná celou
svojí odbornou kariéru. Vstoupila se svým manželem do dobřichovického Sokola, kde pomáhala
organizovat především společenské akce, plesy
a taneční zábavy. Zde jsem Dášu poznal jako
vynikající organizátorku, pro kterou byl každý
problém řešitelný.
Stala se členkou a poté i předsedkyní dobřichovické komise vodního a lesního hospodářství.
Z této své funkce organizovala ve svém volném

čase projekční přípravu a poté i postupnou
výstavbu kanalizace v našem městě. Vždyť ještě na
začátku 80. let neexistovala u nás žádná splašková
kanalizace, každý dům měl jímku (žumpu), kterou
majitel musel nechat vyvážet, ale mnoho domů
mělo různé trativody, což mělo za následek zhoršování kvality podzemní a tedy i studniční vody.
V tandemu se svým manželem Ludvíkem organizovali přípravu projektu kanalizace nejen pro Dobřichovice, ale i pro Karlík a Lety, později i pro Všenory
a pak i stavby, a to od samého počátku, kterým byla
stavba čistírny odpadních vod, následovala stavba
kanalizačních řadů a pak i připojování jednotlivých
domů na kanalizační systém. Stavebním dozorem
celé roky byli vždy manželé Doležalovi.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Společně
Společně pro
pro Dobřichovice
Dobřichovice

sdružení nezávislých kandidátů, TOP 09 a STAN
sdružení nezávislých kandidátů, TOP 09 a STAN

1.
1.

2.
2.

Jakub KNAJFL

Jakub
KNAJFL
45
let / Palackého
541
vedoucí
přípravy
– stavebnictví
45 let
/ Palackého
541
vedoucí přípravy – stavebnictví
V Dobřichovicích jsou místa
oblasti, které jejsou
potřeba
VaDobřichovicích
místa
dořešit.
Uvědomím-li
si však,
a oblasti,
které je potřeba
co všeUvědomím-li
se tu již podařilo,
dořešit.
si však,
hledím
dotubudoucnosti
co vše se
již podařilo,
s optimismem.
hledím
do budoucnosti
s optimismem.

6.
6.
Josef SIKYTA

56 Josef
let / ZaSIKYTA
Mlýnem 917
56 let podnikatel
/ Za Mlýnem 917
podnikatel

Rád bych se věnoval tomu,
jakbych
se lépe
chránit před
Rád
se věnoval
tomu,
velkou
vodou,
co udělat
jak se lépe
chránit
před
pro zmírnění
dopadů
velkou
vodou, co
udělat
rozvodněné
pro zmírněníBerounky.
dopadů
rozvodněné Berounky.

11.
11.

3.
3.
Jiří RŮŽEK

Jiří/ Na
RŮŽEK
65 let
Plzeňce 302
65 let / poradce
Na Plzeňce 302
poradce

Moje politická ambice je
předat
Dobřichovice
další
Moje politická
ambice
je
generaci
ve stavu, na který
předat Dobřichovice
další
bych mohl
být hrdý,
byť
generaci
ve stavu,
na který
současnost
taková,
bych mohluž
býtjehrdý,
byťo
jaké
jsem si mohl
třiceti
současnost
už jepřed
taková,
o
nechat
zdát.
jaké lety
jsemjen
si mohl
před
třiceti
lety jen nechat zdát.

Jan POLÁK

Rád bych prosadil, aby obec
do vlastnictví
Rádzískala
bych prosadil,
aby obec
Bezručovu
aby bylo
získala doulici,
vlastnictví
možné opravit
Bezručovu
ulici,vozovku,
aby bylo
chodníky
a zkrášlit
možné
opravit
vozovku,
přilehloua zeleň.
chodníky
zkrášlit
přilehlou zeleň.

Daniel HAVLÍK

Jsem příslušníkem páté
generace
Havlíků ve mlýně.
Jsem příslušníkem
páté
Navazuji tak
na své
generace
Havlíků
vepředky
mlýně.
a jsemtak
rád,
mohu
Navazuji
nažesvé
předky
pro
Dobřichovice
něco
a jsem
rád, že mohu
udělat. něco
pro Dobřichovice
udělat.

Monika VÍŠKOVÁ
Monika
51 let / ZaVÍŠKOVÁ
Parkem 628

Ondřej NEHASIL
Ondřej
32 let / ZaNEHASIL
Parkem 867

Mým cílem je, aby Mateřská
škola
v Dobřichovicích
Mým
cílem
je, aby Mateřská
byla jednou
z nejlépe
škola
v Dobřichovicích
vybavených
a fungujících
byla jednou
z nejlépe
mateřskýchaškol
v kraji.
vybavených
fungujících
Chci vytvářet
zázemí
mateřských
škol
v kraji.
proChci
příjemný
životzázemí
mladých
vytvářet
s malými
prorodin
příjemný
životdětmi.
mladých
rodin s malými dětmi.

Jiří GEISSLER

55Jiří
let /GEISSLER
Za Mlýnem 407
55 let podnikatel
/ Za Mlýnem 407
podnikatel

Doufám, že nadcházející
komunální
potvrdí
Doufám, ževolby
nadcházející
dosavadnívolby
názorovou
komunální
potvrdí
adosavadní
personálnínázorovou
kontinuitu
aaže
se nebude
opakovat
personální
kontinuitu
předcházející
voličský
pokus
a že se nebude
opakovat
s rychlokvašenou
předcházející
voličský pokus
a nekonstruktivní
opozicí.
s rychlokvašenou
a nekonstruktivní opozicí.

Jan
60
let VACULÍK
/ K Tenisu 117
60 letživnostník
/ K Tenisu 117
živnostník

Hniličkův návrh územního
plánu je návrh
logickýúzemního
a líbí se
Hniličkův
mi.
Věřím,
že ve sporných
plánu
je logický
a líbí se
otázkách
se ve
podaří
najít
mi.
Věřím, že
sporných
přijatelnýsekompromis.
otázkách
podaří najít
přijatelný kompromis.

Martin PÁSEK

PÁSEK
53Martin
let / Za Parkem
871
živnostník,
hostinský
53
let / Za Parkem
871
živnostník, hostinský

Rád bych podporoval další
řízený
a regulovaný
rozvoj
Rád
bych
podporoval
další
obce.
chci
řízenýVazastupitelstvu
regulovaný rozvoj
hájit
zájmy
obyvatel sídliště,
obce.
V zastupitelstvu
chci
nejlidnatější,
a poněkud
hájit
zájmy obyvatel
sídliště,
opomíjené,
našeho
nejlidnatější,části
a poněkud
města.
opomíjené,
části našeho
města.

9.
9.

8.
8.

MŠ 628
51 letředitelka
/ Za Parkem
ředitelka MŠ

5.
5.

Jan VACULÍK

HAVLÍK
57Daniel
let / Za Mlýnem
888
57 let podnikatel
/ Za Mlýnem 888
podnikatel

7.
7.

12.
12.

Jan
POLÁK706
50 let
/ Bezručova
50 letpodnikatel
/ Bezručova 706
podnikatel

4.
4.

10.
10.
Jan HÁJEK

pedagog,
pracovník
32 let /vědecký
Za Parkem
867
pedagog, vědecký pracovník

Jako člověk, který se vyhýbá
automobilům,
Jako
člověk, kterýsisecením,
vyhýbá
že
se zde pěší ani
cyklisté
automobilům,
si cením,
ženemusí
se zde cítit
pěšína
anivedlejší
cyklisté
koleji. Chci
zájmy
nemusí
cítithájit
na vedlejší
Dobřichovanů,
se
koleji. Chci hájitkteří
zájmy
po
městě rádi pohybují
Dobřichovanů,
kteří se
nebo
kole.
popěšky
městě
rádi na
pohybují
pěšky nebo na kole.

13.
13.

Jan/ 5.HÁJEK
39 let
května 430
učitel
39 let / 5.
května 430
učitel

Chci přispět k tomu, aby
Dobřichovice
zůstaly
Chci
přispět k tomu,
aby
i nadále naší pýchou
Dobřichovice
zůstaly
a ideálním
pro život.
i nadálemístem
naší pýchou
Proto bych
se rádpro
podílel
a ideálním
místem
život.
na rozhodování
dalším
Proto
bych se rádo podílel
jeho vývoje.
na směru
rozhodování
o dalším
směru jeho vývoje.

Vladimír BEZDĚK
Vladimír
BEZDĚK
44 let / Krátká
811
V zastupitelstvu působím
roku 2002, a působím
od roku
Vod
zastupitelstvu
2014
jsem2002,
členem
městské
od roku
a od
roku
rady.jsem
Věnuji
se finančním
2014
členem
městské
otázkám
a transparentnosti
rady. Věnuji
se finančním
obce
(např.
zveřejnění smluv
otázkám
a transparentnosti
na internetu).
obce (např.
zveřejnění smluv
na internetu).

14.
14.

Jindra SOLNIČKOVÁ
Jindra
54 letSOLNIČKOVÁ
/ Hálkova 776

Eva VACULÍKOVÁ
Eva
59 VACULÍKOVÁ
let / K Tenisu 117

Ráda bych podpořila
zachování
všeho
dobrého
Ráda bych
podpořila
v naší obci
a věnovala
zachování
všeho
dobrého
nadále
v inaší
obcipozornost
a věnovala
znevýhodněným
lidem
i nadále pozornost
a cestám ke zlepšení
znevýhodněným
lidem
přírodního
prostředí
našeho
a cestám
ke zlepšení
městečka.
přírodního
prostředí našeho
městečka.

Ráda přispěji k tomu, aby
seRáda
mohli
Dobřichované
i se
přispěji
k tomu, aby
pohybovat
sesvými
mohlidětmi
Dobřichované
i se
po
svém
městě
pohodlně
svými
dětmi
pohybovat
a bezpečně
pěšky
po svém
městě pohodlně
nebo na kole.
a bezpečně
pěšky
nebo na kole.

54 let učitelka
/ Hálkova 776
učitelka

44 letekonom
/ Krátká 811
ekonom

redaktorka
59 let
/ K Tenisu 117
redaktorka

15.
15.
Marek PATHY

Marek
PATHY
44
let / Karlická
295
IT specialista
44 let
/ Karlická 295
IT specialista

Rád bych pomohl městu
se zlepšením
a rozvojem
Rád
bych pomohl
městu
počítačové
infrastruktury.
se zlepšením
a rozvojem
Lepší
IT pro infrastruktury.
město přináší
počítačové
lepší
služby
města
Lepší
IT pro
město
přináší
pro
občany.
lepší
služby
města
pro občany.

1.
1.

Bezpečný pohyb po obci
Bezpečný pohyb po obci

2.
2.

Zlepšování infrastruktury
Zlepšování infrastruktury

3.
3.

Nerozšiřování intravilánu obce
Nerozšiřování intravilánu obce

4.
4.

Citlivé úpravy v centru města
Citlivé úpravy v centru města

5.
5.

Rozvoj místního podnikání
Rozvoj místního podnikání

6.
6.

Kulturní, sportovní a společenské akce
Kulturní, sportovní a společenské akce

Více informací o programu a jednotlivých kandidátech naleznete na
Více informací o programu a jednotlivých kandidátech naleznete na

www.spolecneprodobrichovice.cz
www.spolecneprodobrichovice.cz
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zažijí výuku některých klasických předmětů této
doby, kterými byly např. počty, krasopis, ruční
práce nebo vlastivěda.
Kromě výuky těchto předmětů připravujeme ještě některé další aktivity, které celý
projekt doplní a zpestří. Nechte se ale překvapit.
Abychom se co nejvíce přiblížili prvorepublikové
atmosféře, je pro žáky i jejich učitele výzvou přijít
v dobovém oblečení. O tom, jak jsme si prvorepublikové vyučování užili a co jsme se o této
době nového dozvěděli, vás budeme na tomto
místě určitě ještě informovat.
Srdečně zveme všechny rodiče a širokou
veřejnost! Podpořte své děti a pokuste se také
přijít v dobovém oblečení!
Petra Železná

Zahraniční studenti opět
v naší škole

Dagmar Doležalová, bývalá starostka Dobřichovic
Dnes si jen pamětníci vzpomenou, jak obtížné
bylo budování kanalizace v 80. letech, kdy neexistovaly menší stavební firmy, ale pouze giganti
typu Průmstavu, Vodních staveb apod., pro které
stavět pro malé Dobřichovice nebyl „státní úkol“,
za který byli jejich ředitelé prémiováni. Tak se
stavělo napůl svépomocí, v tzv. Akci Z, většinou
brigádnicky a pro Dagmar a Luďka Doležalovy to
znamenalo více práce a více organizačních problémů nad rámec jejich zaměstnání.
Po roce 1989 se situace zcela změnila, rozvinulo se soukromé podnikání a vznikaly firmy,
které pokračovaly ve výstavbě kanalizace
v Dobřichovicích. V prvních svobodných volbách
v roce 1990 vstoupila Dagmar aktivně do místní
politiky, byla zvolena do prvního zastupitelstva
obce a do obecní rady. O rok později byla zvolena
starostkou obce Dobřichovice. Řešila mnoho
problémů s vracením komunisty zabaveného
majetku, s financováním obce, ale dále organizovala pokračování výstavby kanalizace tam, kde
dosud nebyla provedena.
Při dalších volbách v roce 1994 již bohužel
nebyla zvolena díky volební matematice přesto,
že obdržela šestý nejvyšší počet hlasů. Po
odchodu z našeho obecního úřadu se stala na
několik let tajemnicí Městského úřadu Řevnice.
Poté odešla na odpočinek a poslední svá léta
strávila v ústraní v kruhu své rodiny.
Byla to mimořádně organizačně i odborně
schopná žena a pro Dobřichovice toho vykonala
mnoho, za což bych jí chtěl vyjádřit velký dík. Čest
její památce!
V. Kratochvíl

dopoledních kurzů angličtiny pro dospělé v ZUŠ
Lomená (OB Dobřichovice). Můžete si vybrat
z následující nabídky kurzů různých pokročilostí:
středa 9.15-10.30 začátečníci II
středa 10.45-12.00 začátečníci I – NOVĚ
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II
pátek 9.00-10.15 pokročilí
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice označuje stupeň pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách a přátelské atmosféře. Učební texty s poslechy a pomůcky
jsou doplňovány aktuálními internetovými materiály v angličtině a možností sledování vybraných
videí. Cena je 125 Kč za 75minutovou lekci, platí
se za pololetí.
Kurzy nadále povedou zkušené lektorky Zora
Strnadová (st, čt, pá tel. 776 028 441) a Kristina
Millerová (pá pokročilí, tel. 607 689 777).
Rády přivítáme nové studenty různých pokročilostí i věku. Zájemci nás mohou kontaktovat též
na níže uvedené E-mailové adrese. Samozřejmá
je možnost nezávazné účasti na kterékoliv lekci
zdarma. Můžete též přijít k zápisu v pátek 21. 9.
2018 10:30 – 12:00.
Těšíme se na vás!
dopolednianglictinadobrichovice@seznam.cz

Dopolední kurzy angličtiny
pro dospělé v Osvětové
besedě

Školní den za 1. republiky

Po prázdninové přestávce, v poslední zářijový,
resp. první říjnový týden (st 26. 9., čt 27. 9 a pá
5. 10 2018) začíná první pololetí pravidelných
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZŠ Dobřichovice se připojuje k letošním oslavám
100. výročí vzniku samostatné Československé
republiky a k tomuto tématu pořádá 25. října
2018 zajímavý školní projekt. Současné vyučování
se promění na prvorepublikový školní den. Děti si

Minulý týden jsme se těšili z návštěvy zahraničních studentů v rámci projektu Edison pod záštitou organizace AIESEC. Stážisté přišli za dětmi do
různých vyučovacích hodin. Například v hodinách hudební výchovy s nimi tančili a zpívali
jejich národní písně, ale sdíleli i hudbu, kterou
běžně poslouchají.
Ve výtvarné výchově žáci nakreslili vlajky
Arménie, Gruzie a Jemenu. Vyzkoušeli si také
psaní v mchedrulijské abecedě (Gruzínština)
i v arménském písmu. Vyrábění tradičního vietnamského lampionu bylo doplněno prezentací
fotografií z „Moon Festival for Children“ ve Vietnamu.
V hodinách občanské výchovy a zeměpisu
studenti seznamovali naše žáky s přírodním
a kulturním bohatstvím svých zemí. Porovnávali
oslavy svých národních svátků s českými.
Již tradičně si s dětmi studenti přišli popovídat
v úterý odpoledne na „Questions and Answers“
a ve čtvrtek jsme měli možnost ochutnat jejich
kuchyni a vidět tradiční oděvy z Vietnamu, Indie,
Turecka, Arménie, Jemenu a Srbska.
Nejvíc nás ale těšilo, když jsme viděly děti, jak
si se studenty povídají na chodbách. Překvapilo
nás, že někteří si stále ještě píší se studenty, kteří
naši školu navštívili před třemi lety. Uvidíme, jak
dlouho vydrží letošní kontakty.
kolektiv učitelek anglického jazyka

Dobřichovické děti studovaly
v Cambridge
Ve dnech 8. – 14. 9. 2018 se děti z II. stupně ZŠ
Dobřichovice zúčastnily studijního zájezdu do
Cambridge ve Velké Británii společně s dětmi ze
ZŠ Znojmo. Dopoledne všichni pilovali angličtinu
ve třech skupinách podle jazykové úrovně v Cambridge Academy of English. Odpoledne jsme společně vyráželi na výlety. Ubytování bylo zajištěno
u rodin z městečka Saffron Walden, v překladu
Šafránový les.
Podívali jsme se do Oxfordu na Christ Church
College, která si zahrála ve filmech o Harry Potterovi. V Cambridge jsme navštívili známé koleje
jako King´s College nebo Magdalen College.
Prošli jsme se přes parky podél řeky Cam a projeli
se na lodičkách. Zjistili jsme, že studium na obou
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jsme absolvovali metrem, což byl pro někoho
velký zážitek. Obě atrakce byly plné hudby, zvuků
a historie. Večer jsme se vrátili k autobusu a Eurotunelem zpátky na kontinent.
Doufám, že dětem tato zkušenost na začátku
školního roku přinesla chuť a motivaci učit se angličtinu a chuť poznávat svět a život lidí v cizí zemi.
Odjížděly spokojené a sebevědomé, protože celý
pobyt zvládly na výbornou. Gratuluji :-)
Lucie Wladařová

Festival svíčkové omáčky

Výukový program byl obohacen o dvě odpolední setkání

Máme certifikát z Cambridge Academy of English
univerzitách není jen o financích, ale také o velké
disciplíně studentů.
Bitva o Anglii nebo vylodění v Normandii byly
zajímavé hlavně pro kluky. Prohlédli jsme si největší válečné muzeum v Evropě – Duxford. Mimo
jiné i obří Concord.
Poslední den byly dětem slavnostně předány
certifikáty a vyrazili jsme na Warwick Castle,
který nám přiblížil život lidí ve středověké Anglii.
Nádherné komnaty s pohyblivými voskovými
figurínami a hradním žalářem stály opravdu za
to. Někteří si stihli užít i komentovanou show
s dravci. Poté jsme se přemístili do nedalekého

V sobotu 13. října po dopoledních farmářských
trzích zůstane řada stánkařů na místě, neboť
budou své zboží nabízet i po obědě návštěvníkům
již 5. ročníku Festivalu svíčkové omáčky – memoriálu Jenufa Šuchmy. Až 16 soutěžících změří
své kuchařské dovednosti a utká se mezi sebou
o přízeň jak odborné poroty, kterou letos doplní
známá herečka, moderátorka a autorka několika
kuchařek Iva Hübnerová, tak i laické veřejnosti.
V tuto chvíli je ještě několik volných míst v účastnickém party stanu. Stačí si na www.gei-sa.cz prostudovat pravidla a pak napsat mail (jiri.geissler@
aukcredit.cz), nebo zvednout telefon a zavolat
(605 231 332) a přihlásit se. Vstup do soutěže je
umožněn jedincům, kuchařům amatérům i profesionálním týmům, reprezentujícím známé i méně
známé restaurace a občerstvovny. Soutěž plánujeme odstartovat ve 14 hodin. Kdo si netroufne
vařit, ale má ambici alespoň ochutnávat a kibicovat, bude k tomu potřebovat degustační pásek.
Ten bude k mání od 1. října v Café galerii Bím.
Co si přát? Aby vyšlo počasí a lidé se bavili
alespoň tak, jako v předcházejících ročnících.
Díky finanční podpoře našeho města i Krajského
úřadu Středočeského kraje možná dojde i na
nějaké (hudební) překvapení. Poznačte si v kalendáři, přijďte a uvidíte.
JG

Vinný Kamrlík Kros
Stratfordu zhlédnout památník a rodný dům Williama Shakespeara. Potřebovali jsme ale i dárečky
pro rodiče, takže Poundland v Shakespearově
rodišti děti vzaly útokem. Večer se vracely do
rodin unavené, ale přesto konverzovaly u rodinné
večeře.
Celou naši pout´ jsme zakončili celodenním
pobytem v rušném, ale prosluněném Londýně.
Prošli jsme se kolem Westminster Abbey, Houses
of Parliament, Big Benu, Downing Street až na
Trafalgar Square. Děti se podle svých priorit rozdělily do dvou skupin, jedna se vydala k Madame
Tussauds a druhá do London Dungeon. Obě cesty

Připravujeme pro vás 1. ročník vinného Kamrlík
Krosu, který vás zavede do rásné přírody v okolí
Dobřichovic. Trasa bude cca 12 km s převýšením
mírným až středním. Na kontrolních stanovištích bude kromě iontových nápojů i dobrovolná
ochutnávka našich horských vín.
Vítěz závodu bude odměněn hodnotnou
cenou z nabídky Vinného kamrlíku. Zájemci se
mohou přihlásit adrese bar@vinnykamrlik.cz.
Start Kamrlík Krosu bude v sobotu 27. října 20.
18 v 10:00 hodin před Vinným kamrlíkem.
Dalibor

se zde akce s názvem “STROMŮM”. Proč? Zrovna
v tento den totiž stromy slaví svůj svátek – Den
stromů. Na podzim jsou nádherně barevné a přinášejí nám své plody. Pojďme jim za to společně
poděkovat a udělat na oplátku i něco pro ně.
„Dobřichovický park nabízí útočiště a bezpečnou
náruč pro nás a naše děti, které si tam od malička

chodí hrát. Už dlouho jsem v sobě nosila myšlenku
nějakým způsobem jej oživit a za tu péči poděkovat.
Proto jsme se rozhodli s přáteli uspořádat tuto akci,”
přibližuje herečka a zpěvačka Barbora Valentová
motiv k organizaci. Od 14 hodin až do setmění
zde bude probíhat happening pro stromy a lidi.
Přijďte společně pobýt v dobré společnosti.

Zajímavosti
„STROMŮM“ aneb Radovánky
pro stromy a lidi
v dobřichovickém parku
V sobotu 20. října 2018 oživne krásný a tak trochu
tajemný park v centru Dobřichovic. Uskuteční
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vou a kompenzací, která neodmyslitelně patří do
tréninkového procesu každého sportu. Obzvláště
v dětském věku je naprostou nezbytností,
chceme-li se vyhnout pozdějším zdravotním
rizikům spojeným s ranou specializací.
Zájemci se mohou u nás přihlásit do závodních kategorií babytenis (8 – 9 let) a mladších
žáků (10 – 12 let), které zakládáme od jara 2019.
Případně pro dospělé máme kategorie: dospělý
„A“ a dospělý „B“.
Naší specialitou od zimní sezóny je novinka
v podobě tenisového trenažeru, který efektivně
zlepšuje tenisové dovednosti a zpestřuje dětem
hru.
Naší prioritou je především správný vývoj
dítěte, jeho všestranná zdatnost a pozdější uplatnitelnost ve sportu i životě.
Fitness
Cítíte, že pro své tělo chcete něco udělat, ale
nevíte jak začít? Bojujete se špatnými návyky?
Netěší vás návštěvy často přeplněných fitcenter, kde se necítíte dobře a uvolněně? Nebo jen
chcete začít žít aktivněji a dostat se do formy?
Po celý rok nabízíme jak možnost fitness tréninků (individuálních i pro dvojice), tak skupinových kruhových tréninků. Najděte si parťáka či
skupinu přátel, napište nám a my vám dokážeme,
že ve vás je více, než si myslíte!

Můžete se těšit na vystoupení místních kapel,
tvořivé dílny pro děti i dospělé a další překvapení.
Hudbou stromy i lidi poctí v tento den kapela
Kafka, ŽenaBand a Bára Valentová. Mezi koncerty
bude na pódiu tzv. otevřený mikrofon. Co to je?
„Kdokoliv se mikrofonu může chopit a zazpívat,
přednést báseň, příběh, prostě co má na srdci. Ale
samozřejmě na téma stromy,” vysvětluje výtvarnice Marie Snášelová Štorková. Na programu
budou rozmanité tvořivé dílny s tématikou
stromů a rostlin. Občerstvení proběhne formou
společného stolu. A své lahůdky včetně kávy
nabídne stánek DobroKávy. Akce je to přátelská
k přírodě. Proto si nezapomeňte vzít z domova
své hrníčky a skleničky.
Podrobnosti o akci najdete na facebooku pod
názvem STROMŮM.
Mgr. Pavla Soletka Krátká, tel. 604 868 751,
elmavia2016@gmail.com

Fitness tréninky
Výuka lyžování v Chotouni u Prahy
Tenisové, pohybové a lyžařské kempy
Kurzy pro MŠ
Plavecké kurzy
Tenisová škola
V našem novém celostním konceptu je hra na
kurtech doplněna všeobecnou fyzickou přípra-

Kempy
Během roku pořádáme celou řadu tenisových,
všestrannostních i lyžařských kempů s pestrou
tematikou, které se obvykle těší velké oblibě, a to
zejména díky příběhům a motivujícím tematickým scénářům, které dění obvykle doprovází.
Právě na akcích jako jsou kempy, máme tu
jedinečnou příležitost v dětech nejen probouzet
samotné nadšení z pohybu a pokroku, kterého
svým vytrvalým úsilím dosahují, ale i spolupracovat s ostatními při vzájemnému respektu.
Pro více informací navštivte naše stránky
www.msgem.cz. V případě zájmu nás kontaktujte
na mail msgem@seznam.cz a domluvíme se na
nezávazné návštěvě, při níž vás s naším programem velmi rádi blíže seznámíme.
Těšíme se na Vás.
Jiří Machek, trenér mládeže

Nová tenisová škola
Dobřichovice s komplexním
pohybovým programem
Představujeme nový program pro děti, mládež
i dospělé! Nabízíme široké spektrum možností
pohybového vyžití v příjemném prostředí areálu
TJ Sokola Dobřichovice. Jaké všechny aktivity náš
program obsahuje?
Tenisovou školu s programem všestrannosti

10

Na vinařských slavnostech padl rekord ve štafetovém přípitku

9/2018

Na Vinařských slavnostech
padl český rekord
v nejpočetnějším štafetovém
přípitku vínem

Luboš Pospíšil a skupina 5P hráli na mlýnském ostrově při vinařských slavnostech

Na dobřichovických vinařských slavnostech bylo
letos několik novinek. Pro milovníky kvalitní
blues-rockové muziky se otevřel ostrov u Havlíků,
na kterém vystoupil například Luboš Pospíšil
s P5 nebo americký zpěvák Jesse Ballard s Janem
Hrubým a Joe Kučerou. Na hlavním podiu zazářili
Jan Smigmator, Soul Sisters, Mario Bihári a další.
V odpoledních hodinách došlo k velké slávě.
Návštěvníci slavností se zapojili do organizovaného řetězového přípitku, který bedlivě sledoval přítomný komisař z pelhřimovské agentury
Dobrý den. Přestože sám komisař varoval, že
není moc šancí pokořit současný rekord, neočekávané se stalo skutkem – Dobřichovice pokořily
valtickou vinařskou velmoc o zhruba 20 přípitků.
Celkem si štafetovým způsobem přiťuklo skleničkou vína neuvěřitelných 584 návštěvníků slavností. Zástup vedl od zámeckého křižovnického
náměstíčka přes nádvoří, prostranství u kaple
Judy Tadeáše až na rockový hudební ostrov. Na
slavnostech se také tradičně losovalo o hodnotné
ceny a Český archív vín vyhlásil Vinaře roku České
republiky 2018, kterým se stal Miroslav Volařík
z Mikulova.
Andrea Kudrnová

Novinky v RC Leťánek
Od 11. září 2018 můžete navštívit kurz těhotenské jógy, kterou povede zkušená lektorka Martina
Chomátová. Kurz se bude konat každé úterý
v 18,30 – 19,30 v Letovské knihovně.
Hravá angličtina pro děti 3 – 6 let a doučování
AJ pro děti 1. stupně ZŠ může vaše dítě navštěvovat každé úterý odpoledne. Více informací na
www.letanek.cz.

Řevnický festival Hravě
a zdravě má za sebou 4.
ročník
Brzké sobotní ráno 8. září 2018 na hlavním řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, scházející se
dobrovolníci a několik již postavených a připravených stánků z pátečního odpoledne, dávalo na
vědomí, že právě zde se o několik hodin později
zahájí tolik očekávaný řevnický rodinný festival
Hravě a zdravě. Festival, který vznikl v roce 2015
jako nezávislý prostor pro všechny místní a okolní
spolky, kroužky, organizace a podnikatele, ale
i jednotlivce, kteří chtěli dát o sobě vědět, prezentovat se formou vystoupení, rozhovoru, stánku či
stanoviště.
Letošním tématem festivalu byla Latinská
Amerika. Organizátoři chtěli dát nahlédnout
všem návštěvníkům do tohoto překrásného
koutu světa, alespoň prostřednictvím festivalového programu a stánků na náměstí, kterých
bylo v tomto roce opět téměř 90. Od jedenácti
až do večerních sedmi hodin se na pódiu střídali
jak místní, tak i okolní provozovatelé kroužků se
svými vystoupeními, tak i hosté, kteří představili
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Latinskou Ameriku. Ať už se jednalo a autentickou
hudební produkci nebo o výuku argentinského
tanga apod. Obrovský úspěch letos zaznamenala gastronomická část trhu. Jednak velmi mile
překvapily místní podniky – stálice festivalu,
které rozhodně nezklamaly a velmi příjemným
zpestřením byli právě zástupci latinskoamerické
kuchyně přímo z Chile nebo z Argentiny.
Vzhledem k tomu, že řevnické náměstí bývá
tento den již tradičně uzavřeno pro veškerou
dopravu, tak prostor, na kterém jsou rozmístěny
stánky, workshopová stanoviště, prezentační prostory jsou na místní poměry nezvykle velké a o to
víc příjemné a komfortní. To vždy vítají obzvlášť
rodiny s malými dětmi, které netřeba upozorňovat na nebezpečí projíždějících aut.
Součástí každoročního program bývá již
tradičně Rodinná hra, která provede všechny
zájemce po stanovištích., rozmístěných po celých
Řevnicích. Letos se této hry zúčastnilo rekordních
112 týmů. K dokonalé atmosféře přispělo příjemné, ještě letní, slunečné počasí.
Organizátoři festivalu, kterými jsou spolek
Náruč (provozující v Řevnicích kavárnu Modrý
domeček) a rodinné centrum Leťánek sklízeli
v průběhu celého dne nespočet komplimentů
na skvěle probíhající a zorganizovaný den. Celá
akce se uskutečnila za podpory města Řevnice
a dalších soukromých subjektů.
Za spolek Náruč Marie Hrdá

Rekord nepadl, ať žije rekord
Stává se tradicí, že první víkend po vinařských
slavnostech pověsí místní i přespolní v neděli
odpoledne své starosti na hřebík, čapnou piknikový koš, pod paži uzmou deku a vyrazí ke
„starému hřišti“ na Dobřichovický piknik. Organizátoři z Agentury GEI-ŠA chtěli překonat loňský
rekord v počtu piknikujících. Leč, nepodařilo se.
Přestože se louka již od oběda pomalu plnila,
nakonec kolem 15,30 kdy došlo k oficiálnímu
sčítání za účasti komisaře z agentury Dobrý den
z Pelhřimova, se celkový počet příchozích zastavil
na počtu 378 účastníků.

Co to znamená? Nic vážného. Dobřichovice
jsou i nadále držiteli národního rekordu v počtu
piknikujících. Ten má hodnotu 499 a je z loňského září. Přestože letos byly daleko lepší podmínky, ani horko ani zima a hlavně bez deště,
ukázalo se, že bez nějakého magnetu, lákadla,
se tolik lidí nesejde. Vloni přitáhla spoustu piknikářů plánovaná zastávka spanilé jízdy autoveteránů jedoucích z nedalekého Jíloviště. Letos
nic takového nebylo, tedy nebyl ani rekord.
Nicméně na náladě účastníků to znát nebylo. Po
louce létala fotbalová mičuda, narážely o sebe
koule na petanque, zněly hudební nástroje,
chvíli běhal po trávě medvěd s harmonikářem,
či parta kolem Karla Gemperleho si užívala košíkových dobrot za doprovodu hudby ze starého
gramofonu, který museli stále a pořád natahovat.
Některým se ani kolem páté, když se všichni
začali rozcházet, domů moc nechtělo. Svědčí
o tom přítomnost jedné deky a nejméně tří piknikářů na louce ještě kolem půl osmé, když jsem
sundával informační tabule. I to je snad příslib
zájmu a další hojné účasti příští rok, zase týden
po vinařkách.
Závěrem se sluší poděkovat. Zejména dorůstající mládeži, organizované rostoucím manažerem Viktorem Ježkem, bez jejichž pomoci si již
žádnou z našich akcí nedokážu představit. A také
městu Dobřichovice a Krajskému úřadu Středočeského kraje za finanční podporu Konci léta
v Dobřichovicích, které tvoří kromě pikniku ještě
říjnový festival svíčkové omáčky. O něm ale píši
na jiném místě.
JG

Studovna prof. Lewita
V letních vydáních IL vás Nadační fond Karla Lewita
(NFKL) pozval na další besedování s Clarou Lewitovou. Bude se konat v dobřichovické knihovně
v pondělí 24. 9. od 18 hodin na téma Proč nás tak
bolí za krkem? Zájem veřejnosti nás těší, počítáte-li s účastí, zavolejte na tel. 602 176 778, zajistíme
vám místo k sezení, vstupné je dobrovolné.

Zároveň se tým nadačního fondu velmi rád
pochlubí další aktivitou. Ve stejný den v 17 hodin
zde otevřeme „základ“ studovny prof. Lewita.
Jedná se spíše o symbolickou akci, v současné
době máme k dispozici jen minimální část zpracované profesní pozůstalosti pana profesora
a malý prostor v knihovně. Ale považujeme za
zásadní, že můžeme zahájit jednu z činností
NFKL, která souvisí přímo s osobností prof.
Lewita a s šířením jeho učení, právě v Dobřichovicích. Zpřístupníme tak veřejnosti např. některé
z publikací, které mohou sloužit jako doklad
vývoje rehabilitačního oboru a postupného
vzniku manuální medicíny, lékařské nástroje,
které měl pan profesor po svém otci – pediatrovi,
snímky z RTG vyšetření a léčby pacientů, nebo
drobné zajímavosti z osobního života pana profesora. Budete si zde také moci koupit pamětní
fotografie s výroky našeho učitele, podpoříte tím
činnost NFKL, a my pro vás na oplátku uspořádáme například další besedu. Tyto fotografie
pak budou k dispozici kdykoli v otevírací době
knihovny. V budoucnu ovšem počítáme s rozšířením a se skutečně studijním využitím prostoru, který má vzniknout v rámci výstavby nové
budovy místní radnice a knihovny.
Budeme zprostředkovávat nové poznatky
z oboru fyzioterapie, funkční medicíny, psychosomatiky apod. nejen odborníkům, ale i zájemcům
z řad laiků, pacientů.
Velké díky patří knihovnicím Eugenii Řehnové
a Veronice Krecbachové za ochotu, a také vedení
města Dobřichovice, jmenovitě panu starostovi
Petru Hamplovi za vstřícnost při realizaci projektu.
Za Nadační fond Karla Lewita
srdečně zve Petra Nováková

Sport
Kdy půjdeme na volejbal
Před zahájením volejbalové sezony 2018 – 2019
uvádíme pro září a říjen přehled domácích utkání
všech našich družstev.
Muži A, 1. liga
28. a 29. 9. s Beskydy a s Teslou Brno, 12. a 13.
10. s Nymburkem a s ČZU Praha B,
26. a 27. 10. s Volejbalem Brno a s Velkým
Meziříčím.
Ženy A, 1. liga
5. a 6. 10. s Hradcem Králové
Muži B, krajský přebor 1. třídy
20. 10. s Benešovem
Ženy B, krajský přebor 2. třídy
Ženské Béčko už do soutěže vstoupilo,
protože na rozdíl od vyšších soutěží hraje na
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antuce systémem podzim – jaro. Děvčata už
sehrála šest mistrovských utkání: 8. 9. doma
porazila Králův Dvůr dvakrát 3:0, ale 12. 9. ve
Zdicích dvakrát 3:0 prohrála. Další víkend se ale
polepšily a s Komárovem vyhrály dvakrát 3:0. Do
konce podzimní části budou hrát na domácím
hřišti dvakrát: 23. 9. s Berounem a 6. 10. se
Zdicemi.
V nové sezóně přejeme všem našim družstvům radost ze hry a co nejvíce vítězných utkání.
HgS

Sokolská jízda zručnosti 2018
Za příjemného slunečného podzimního
odpoledne v neděli 9. září 2018 uspořádal odbor
sportovní všestrannosti dobřichovického Sokola

již pátý ročník dětské sportovní akce s názvem
Jízda zručnosti, s podtitulkem Ozvěny sletu.
Loni byla tato cykloakce využita k propagaci
nadcházejícího sletového roku. Letos už bylo
její ozdobou předvedení dvou (mimochodem
zrovna těch nejhezčích) sletových skladeb Cirkus
a Siluety ze XVI. všesokolského sletu, které zde
zacvičily dobřichovické a černošické sokolky.
Tentokrát nám, na rozdíl od minula, počasí
přálo, takže kdo zrovna nepiknikoval, mohl si na
asfaltovém hřišti za BIOSkou vyzkoušet cyklistické
dovednosti na 10 různých cyklopřekážkách,
např. houpačka, různé slalomy, osmička nebo
přenášení pingpongového míčku na lžíci při jízdě.
Na každém stanovišti závodníci dostali do karty
1 až 10 bodů za předvedený výkon. Jedenáctá
disciplína bodovaná mimo hlavní soutěž byla
cykloštafeta kolem fotbalového hřiště. Čekání
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auta, ochotným rodičům za funkci rozhodčích
u jednotlivých disciplín a městu Dobřichovice
za finanční podporu. Akci zaštítil a drobné ceny
věnovaly BESIP a ČOS.
Za odbor sportovní všestrannosti pořadatelky
Jana Maxová a Irena Nolová

Tenisová klubovna
po rekonstrukci

na výsledky si návštěvníci krátili chůzí na dráze
s použitím speciálních brýlí simulujících vidění
v opilosti, při únavě nebo užití drog a sledováním
sletových skladeb. Poprvé také měli možnost si
prohlédnout nové hasičské auto a dokonce si
zastříkat na kužely. V 17,30 hodin byly vyhlášeny
výsledky po kategoriích. Vítězové si odnesli
medaile, diplomy a drobné pěkné ceny jako třeba
láhev na kolo, klíčenku, svítící tkaničky do bot,
tématické omalovánky nebo pláštěnku.
A ještě trochu čísel: závodu se zúčastnilo 55
dětí (30 kluků a 25 holek). Nejpočetnější kategorií
byli tentokrát kluci 5 – 6 let s 11 závodníky a kluci
7 – 8 let s 9 sportovci, z nichž vítěz získal nejvíc
bodů (97 ze 100). Z loni nejpočetnějších kluků
9 – 10 let letos startoval jediný. Nejmladší ročník
2016, nejstarší 2005.
Děkujeme panu Vočkovi z BESIPu za zapůjčení
simulačních brýlí, dobřichovickým hasičům
v čele s panem Ryšavým za ukázku hasičského

Už se nemusíme stydět pozvat si na tenis hosty.
Jeden z nejkrásnějších tenisových areálů,
nebojím se říci, že v celé republice, se opět
posunul vpřed. Terasovitě položené kurty obklopené rozlehlou zelení, bezprostředně sousedící
s lesem, s terasou u klubovny odkud je vidět do
údolí Berounky směrem ku Praze, mají od letošního roku klubovnu se vším všudy, splňující ta
nejnáročnější kritéria.
Počátkem letošního srpna byla oficiálně
uvedena do provozu a připojena k distribuční
síti fotovoltaická elektrárna na střeše klubovny
tenisového oddílu TJ Sokol Dobřichovice. Bylo
tak završeno bezmála roční dílo, které spočívalo ve zhotovení zcela nové střechy, významné
změně vnitřní dispozice klubovny a generální
rekonstrukci sociálního zařízení. V loňském roce
získal oddíl prostřednictvím mateřské jednoty
významnou dotaci z prostředků Krajského úřadu
Středočeského kraje ve výši 399.784,- Kč, s penězi
pomohlo i město Dobřichovice a co chybělo,
doplnili sami tenisté, kteří se rozhodli půjčit
oddílu několikrát po 50.000,- s tím, že oddíl bude
splácet všem v následujících letech. Přestože řada
prací byla realizována svépomocí, vyšplhaly se
náklady nakonec k milionu korun. Ale výsledek je
úžasný. Těší nás všechny, jistě však nejvíce našeho
bývalého spoluhráče Bohumíra Čížka, který sta-

vebním pracím, jejich plánování i přípravám
věnoval nejvíce energie a od samého začátku vše
povýšil na akci vlastní prestiže a cti.
Z nepříliš reprezentativní původní budovy
tvořené smontovanými unimobuňkami jsme sice
neudělali přepychové sídlo, ale instalací šikmé
sedlové střechy, částečně protažené nad terasu
došlo k velké změně ve vnímání klubovny, která
teď vypadá skoro jako horská chaloupka. Na
střechu pak bylo instalováno 20 fotovoltaických
panelů, jejichž výkon je sveden do nově vzniklé
technologické místnosti, kde jsou další povinná
a důležitá zařízení a též dva velkokapacitní
bojlery. Vyrobená elektrika totiž ohřívá užitkovou
vodu a teprve přebytky energie slouží k využití
v rámci areálu.
Úplně nový kabát dostalo zázemí recepce,
včetně vlastního WC a malého skladu. Pro členy
je nejpříjemnější změnou nové a moderní WC
s parametry 21. století a nové sprchy v dámských
i pánských šatnách. Pomalu, ale jistě můžeme zase
chvíli jen hrát a udržovat areál, když ty největší
investice jsou snad již za námi. Pokud se podaří
udržet stávající péči a údržbu lze s optimismem
předpovědět, že areál je na dobrých 15 – 20 let
připraven přežít a nedělat ostudu. Nakonec je
to jenom kousek na kopci nad Dobřichovicemi
a každý se může přijít přesvědčit sám. A byť je
to náhoda, ale milá, dospěl jeden z tenistů Jiří
Machek během studia na VŠ k rozhodnutí začít se
ještě více a intensivněji věnovat dětem a mládeži
a pozvolna buduje místní tenisovou školu. Po
letech tápání a nepříliš efektivního systému
starostlivosti o tenisový potěr je to další skvělá
zpráva.
JG

Kultura u nás i v okolí
Nerušit, prosím! – dvakrát
v Semaforu
Na dveřích apartmá luxusního hotelu Westminster
visí obligátní cedulka Nerušit, prosím, a přesto se
v pokoji během pozdního večera vystřídá bezpočet nezvaných hostů. Tlumočit obsah frašky, která
přímo hýří situační komikou a slovním vtipem, je
takřka nemožné. Snad tedy jen to, že „obětním
beránkem“ se nakonec stane ministrův osobní
tajemník George Pigden, až dosud úctyhodný
starý mládenec a poslušný syn své matinky.
Dobřichovická divadelní společnost uvedla
tuto komedii v létě v rámci Dobřichovických divadelních slavností v hlavních rolích s Jiřím Šafránkem
a Janem Seidlem a v režii Petra Říhy. Kdo jste situační komedii Nerušit, prosím! dosud nestihli, máte
jedinečnou příležitost zajít do pražského divadla
Semafor. Můžete si vybrat z těchto dvou termínů:
7. října nebo 11. listopadu 2018, vždy v 19 hodin.
Vstupenky si můžete zakoupit v Café Galerii
Bím, na našich stránkách www.divadlodds.cz
nebo na tel. 724089768.
KFV

Jan Seidl (vlevo) a Jiří Šafránek s údajně mrtvou osobou
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Sólový pořad Štěpána Raka
„Domov můj“ k stému výročí
vzniku Československa
„Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří
kytaristé, excelentní kytaristé a – Štěpán Rak“,
řekl John Botton, světoznámý novozélandský
hudební kritik.
Úvodem koncertu Štěpána Raka, který se
bude konat v úterý 23. října od 19:30 hodin
v dobřichovickém zámku, zazní „Vzpomínka
na Prahu“ inspirovaná básní Vítězslava Nezvala
„Sloky o Praze“ a závěrem symfonické básně
Bedřicha Smetany „Vltava“ A právě Vzpomínka
na Prahu odstartovala dlouholetou úspěšnou
pódiovou spolupráci Štěpána Raka s Alfredem
Strejčkem, kteří letos oslaví 30 let společné
umělecké činnosti. K 23 společným projektům
můžeme přiřadit i tento, jehož iniciátorem
a spoluautorem je opět Alfred Strejček.
Díky Vzpomínce na Prahu byl v minulosti
Štěpán Rak pozván do mnoha zemí světa
včetně Austrálie a Nového Zélandu. Při této
skladbě, která symbolizuje lásku k domovu, se
nejen krajané, ale i on sám mnohdy neubrání
dojetí.
V následující části koncertu provede Štěpán
Rak instrumentální zpracování oblíbených písní
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka: „Ach
synku, synku“ a„ Teče voda teče“. Podobným
způsobem představí Štěpán Rak výběr z písní
Karla Hašlera, například „Po starých zámeckých
schodech“, největší hit roku 1918 „Pětatřicátníci“, „Vltavo, Vltavo“ a „Vesničko maličká v údolí
šumavském“, kterou se Štěpán Rak naučil v roce
1992 od našich krajanů v Austrálii.
„Dobro a Zlo“ – kytarová kreace (původně
pohádkový příběh zobrazující souboj dobra
a zla) zpracovaná v kontextu dramatických
událostí od vzniku Československa až po jeho
rozdělení na dva samostatné státy. Součástí
Československa byla v letech 1919-1939 Podkarpatská Rus, ze které pocházela biologická
matka Štěpána Raka, Vasilina Slivková. Ta přišla
se Svobodovou armádou z Buzuluku do Prahy,
kde se jí Štěpán Rak 8. 8. 1945 narodil. Jako
pocta zazní její oblíbená ukrajinská píseň.
Rok 1968 připomene slavná melodie Sulika,
kterou Štěpán Rak žertem uvádí jako skladbu „v
podání balalajkového souboru Štěpána Raka“.
Na závěr koncertu zazní k poctě Slovenska
instrumentálně zpracovaná slovenská lidová
píseň „Ej, okolo Levoči“, dále pak původní československá státní hymna: „Kde domov můj“
a „Nad Tatrou sa blýská“. Vzhledem k rozdělení
Československa bude tento blok končit kytarovými variacemi na oficiální českou národní
hymnu (tato improvizace v závěru vyvrcholí
unikátním zpracováním pro sólovou kytaru
v orchestrálním zvuku).
Jedna z největších legend anglické kytary
John W. Duarte (1919 – 2004) napsal o Štěpánu
Rakovi: „Ludwig van Beethoven snil o kytaře
jako o malém orchestru a tím, kdo jeho sen
nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“
AK
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na říjen 2018
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Do 14. října můžete shlédnout výstavu
fotografií Petra Vápeníka „Obrazy od
Berounky a od jiných vod“

Café galerie Bím
Až do konce října můžete U Bímů
shlédnout výstavu Ivana Komárka
„Barvy květin“. Umělec se zabývá
malbou, kresbou, koláží, grafikou (především litografií), keramickou plastikou
i realizacemi v architektuře, občas
i ilustracemi.
Výstava zahrnuje asi 50 maleb s květnovým motivem, malovaných akrylovými barvami na plátno, které vznikaly
v letech 2017 – 2018.

Další kulturní akce
Sobota 6. října v 17:07 (čas je
přizpůsoben autobusu), kostel
sv. Martina a sv. Prokopa
v Karlíku
Podvečer písní a duet
L. Spohr, J. Křička, A. Dvořák,
S. Rachmaninov, A. Cooke
Účinkují: Tereza Smoláková (soprán),
Kateřina Schejbalová (mezzosoprán)
a Jaroslav Šaroun doprovod

Čtvrtek 11. října v 19:30,
zámek
Koncert Žalman a spol.
Předprodej vstupenek v Infocentru.

Sobota 13. října 8:00-12:00,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Poslední farmářské trhy v tomto roce.
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Sobota 13. října od 14 h na
nádvoří zámku
5. ročník Brdského
festivalu svíčkové omáčky –
Memoriál Jenufa Šuchmy
Zájemci o účast v soutěži, nikoliv degustátoři, ale kuchaři se mohou přihlásit
a pravidla získat na E-mailu: jiri.geissler@
aukcredit.cz
Pořádá: agentura GEI-ŠA.

Sobota 13. října od 17:07
(čas je přizpůsoben
autobusu), kostel sv. Martina
a sv. Prokopa v Karlíku
Romantické ozvěny
v melodramu
Duo Eco Eva a Pavla Franců (housle,
viola) s Gabrielou Filippi (recitace).

Neděle 21. října od 15:00,
Anežky České – sál Dr. Fürsta
Dětské divadélko ELF –
Plaváček
Vhodné pro děti od 3 let.

Úterý 23. října od 19:30,
zámek
Sólový pořad Štěpána Raka
ke stému výročí vzniku
Československé republiky
Předprodej vstupenek v Infocentru.

Čtvrtek 25. října od 18:00,
zámek
Skryté zločiny
osmašedesátého
Promítání filmu, ukázka knihy Ztracené
archivy s komentářem a debata nad
událostmi osudového srpna 1968.
Vystoupí režisérka a scénáristka Šárka
Horáková – Maixnerová, Dr. Dagmar
Nováková, pamětnice události, pplk,
PČR v. v. Rudolf Čížek a JUDr. PhDr.
Emerich Drtina, Dr. h. c., majitel a ředitel
Nakladatelství Naše vojsko, který vydal
dokumentární publikaci Ztracené
archivy 68 aneb 21. srpen v ulicích
Prahy.
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Neděle 28. října, vlakové
nádraží a dobřichovický park
Oslava 100 let vzniku
samostatného
československého státu
13:30 Zahájení programu na
dobřichovickém vlakovém nádraží
(staročeská kapela Motovidlo).
13:45 Slavnostní příjezd a přivítání
prezidenta T. G. Masaryka s doprovodem
na vlakovém nádraží v Dobřichovicích
14:15 Průvod městem od nádraží
přes lávku, dále ulicí 5. května
k dobřichovickému parku
15:00 Kulturní program v parku –
ZUŠ Dobřichovice, Taneční studio
H. Tuháčkové, dětský divadelní soubor
Kukadýlko, Sokol, divadelníci DDS,
dámská vokální skupina Kabinet.
Program bude moderovat Petr Král,
moderátor Českého rozhlasu. Zasazení
stromu republiky. Guláš a pivo zdarma.
Veřejnost může vítat prezidenta
a doprovod vlaječkami, které budou
k dispozici v Infocentru od druhé
poloviny října.

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
7. října 17.00 Sál Zámečku
Koncert na konci babího léta. Ester Godovská
– klavír, Michal Trnka – viola.
11. října 9.00 Zámeček
Sraz účastníků zájezdu Mělník – Kokořín
12. října 18.00 Modrý domeček
Posezení nad kronikami – rok 1918. Host Petr
Hora Hořejš.
15. října 9.30 Sál zámečku

Setkání seniorů
21. října 17.00 Kostel sv. Mořice
Koncert k výročí Československa – Emauzský
sbor a orchestr
28. října 16.00 Náměstí
Slavnostní setkání u pomníku
Kino Řevnice září 2018 (www.kinorevnice.cz)
Středa 3. října
20:00 Studená válka
Pátek 5. října
17:30 Venom / 20:00 Zrodila se hvězda
Sobota 6. října
13:45 Yeti: Ledové dobrodružství / 15:30 Jan
Palach / 17:30 Toman
20:00 Jack staví dům

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Sto zvířat – Elephantour 2018
Kapela STO ZVÍŘAT po úspěšné letní festivalové
sezóně přichází se svým podzimním ELEPHANTOUR, což je program sestavený ze třiceti největších zvířecích pecek a hitovek. Playlist koncertu je
i výsledkem fanouškovské ankety, takže se diváci
mohou těšit na své oblíbené songy jako Píseň,
Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta, Škola a další, které jsou výběrem toho
nejlepšího ze dvanácti zvířecích alb. Nechybí
ani ochutnávky z chystaného alba, jako je třeba
píseň Dívka T. Vše navíc podtrhuje pro Zvířata
typická cirkusová žlutočerná pódiová prezentace
a kabaretní kostýmy. STO ZVÍŘAT hraje ve velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková – zpěv, Honza
Kalina – zpěv, perkuse, Jan Beruška Šobr – kytara,
Petr Hostinský – zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík – barytonsaxofon, Martin Kachna Líska – trombon,
Pablo Herzog – trubka, Willy Versteeg – baskytara
a Miki Nop – bicí. Černošice ve šňůře samozřejmě
nemohou chybět.
Koncert se uskuteční v pátek 12. 10 od 20.00
v černošickém Club Kinu. Vstupenky na koncert
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obdržíte za 240 Kč v předprodeji v Club Kinu
nebo za 300 Kč na místě před koncertem. Více
informací o kapele najdete na www.stozvirat.cz
Koncert století v hale Very Čáslavské. Hudba
Hradní stráže vystoupí v Černošicích
Město Černošice a KRIMIFEST Vás srdečně zvou
v neděli 14.10 od 19.00 do haly Věry Čáslavské na
slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie
ČR. Můžete se těšit na opravdu velkou kapelu
čítající přes 40 muzikantů. Takováto kapela v Černošicích ještě nehrála a v nejbližší době asi hrát
ani nebude. Koncert se koná u příležitosti stého
výročí založení našeho státu. Na programu budou
známé populární melodie. Slavnostním koncertem nás provede Jiří Holoubek, redaktor Českého
rozhlasu. Zpívají sólisté Národního divadla Gabriela Urbánková a František Zahradníček a celý
soubor řídí šéfdirigent plk. MgA. Václav Blahunek.
Na oslavu 100. výročí naší republiky slavnostní šaty (i uniformy), ať modely současné (či
historické), vítány. Závěrečné heslo: Podobná příležitost opět hned/až za 100 let! Vstup se k tomu
podařilo zajistit „pro dobro“ volný.
Jaroslav Kopic
Ženská s čertem v těle – Ljuba Hermanová
a její šansony
Pořad je složen z písniček této legendární české
šansoniérky, která prožila život, v němž se zrcadlí
celá historie české populární hudby. Prošla těmi
nejzajímavějšími divadly První republiky – smíchovskou Arénou, Osvobozeným divadlem Voskovce a Wericha, s Oldřichem Novým se potkala
v jeho Novém divadle, získala angažmá v Bratislavské operetě – nabídky jí prostě pršely z celé
Evropy. Po válce účinkovala v Karlínském divadle

a pak následovala její slavná éra v Divadle Na
zábradlí. O tom všem i o jejích milostných avantýrách a o jejím bohémském životě vypráví tento
pořad. Psali pro ni ti nejlepší textaři a muzikanti,
jako byli Voskovec-Werich a Ježek, Jaroslav Jakoubek-Luboš Fišer, Pavel Kopta-Vladimír Vodička,
Jiří Suchý-Jaromír Vomáčka, Miloš Macourek,
Václav Havel a mnozí další, což se také projevuje
na kvalitě šansonů, jejichž poetičnost přesahuje
dobu svého vzniku.
Střípky ze života a tvorby této slavné české
šansoniérky k jejímu 105. výročí narození posbírala Marie Procházková, režie Věra Herajtová,
hrají a zpívají Jana Hermachová, Jiří Klem a na
klavír doprovází Tomáš Alferi . Srdečně Vás zveme
v neděli 21.10 od 19.00 do Club Kina na toto
představení. Vstupné důchodci a mládež 120 Kč
ostatní 150 Kč.
Michelle Nicolle Quartet (Austrálie/CZ), vocal
jazz od protinožců
Srdečně Vás zveme v pondělí 29.10 od 20.00
do černošického Club Kina na australskou
zpěvačku Michelle Nicolle a její kvartet, jenž
hraje ve složení, Libor Šmoldas – kytara, Jakub
Zomer – klávesy, Ronny Ferella (Austrálie) – bicí.
Hudební kritikou i fanoušky vysoce ceněná zpěvačka Michelle Nicolle je známá svou schopností
proniknout do srdce písně stejně jako uměním
improvizace. Spolu se svým kvartetem průběžně
doplňuje a rozvíjí svůj umělecký výraz. Vydala
šest alb, procestovala desetkrát Austrálii a podívala se i do zahraničí. Svou hudební kariéru začala
v 70. letech hrou na housle v jižní Austrálii, když
jí bylo osm let. Nyní žije v Melbourne a je hodnocena jako nejlepší současná jazzová zpěvačka
kontinentu. Vyrůstala na hudbě Billie Holiday,

Elly Fitzgerald a Cheta Bakera, což se promítlo do
jejího uměleckého cítění a hudebních vyjadřovacích prostředků. Více: www.michellenicolle.com.
Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

PRAHA – RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. prosince Osvoboditelů 15, Radotín. Tel. 257 911 746. Internet
a rezervace na www.ukorunyradotin.cz. Nabízíme hlídání dětí.
Čt 4. října od 19.00 Eva Pilarová, trojnásobná Zlatá slavice
Vzpomínky, historky a písničky legendární
zpěvačky.
St října od 19.00 Přednáška Pjér la Šéz:
Manipulační triky v komunikaci
Setkání s psychoterapeutem, divadelníkem,
muzikantem a spisovatelem.
Pá 19. října od 19.00 Víťa Marčík: Robinson
Originální loutkář a vypravěč bojuje s bouří,
domorodci, hladem i samotou na motivy románu
D. Defoa.
Ne 21. října od 15.00 Divadelní spolek
Křoví, Jan Werich: Královna Koloběžka 1.
Známá pohádka ve svérázném, nejen hudebním pojetí dětí a rodičů z Křoví
Po 22. října od 19.00 DS Gaudium, J. Kolár:
Tchyně v domě
Měla to být poklidná a lehce upjatá komedie z
anglického venkova
St 31. října od 19.30 V. A. D. Kladno,
K. Čapek: Válka s mloky
Odvážná komedie na katastrofální téma
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TAXI – Biskup
Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

Pronájem zámecké
vinotéky v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky, vinárny a drobného občerstvení
je vypsán na 3 roky a předpokládaný minimální nájem za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle nabídnuté výše nájmu, ale také
podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte na Městském úřadu Dobřichovice.
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450

před zámkem

sobota 13. října od 8 do 12 hodin (letos poslední)
www.dobrichovicketrhy.cz

Hasiči Dobřichovice
150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Hasiči Řevnice tísňové volání
150

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
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