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Vyřeší vyhlášky města lokální problémy?
Termíny prázdnin nového školního roku
Začíná volejbal i atletika
Naši divadelníci hrají v Praze
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Slovo starosty
Zajistí obecně závazné
vyhlášky pořádek ve městě?
Poslední dobou se množí stížnosti občanů na
nepořádek a hluk v dobřichovickém parku. Tam
se přes den a zejména v nočních hodinách často
schází skupinka bezdomovců, která zde popíjí
alkohol a nezřídka i obtěžuje kolemjdoucí žebráním. Večer a v noci se zde pak často scházejí party
většinou mladých lidí, kteří zde popíjejí alkohol
a dělají hluk a nepořádek. Tento problém, opakovaně řešíme s městskou i státní policií. Zatím
se však nepodařilo tyto problematické osoby
z parku účinně vytěsnit.
V této souvislosti jsme již v minulosti zvažovali
možnost vydání obecně závazné vyhlášky, zakazující konzumaci alkoholu v některých vymezených lokalitách města, konkrétně pak v uvedeném
parku. Takováto vyhláška by dala policii účinnější
nástroj proti zmíněným osobám, protože by
umožňovala větší postih výtržníků, pokud by
byli při konzumaci alkoholu v parku přistiženi. Ač
nejsem příznivcem podobné regulace za pomoci

restriktivních opatření, jako jsou vyhlášky, toto
řešení úplně nezavrhuji. Výhodou by bylo, že
policie, včetně té městské, by měla účinnější páku
jak na bezdomovce, tak na opilce, kteří si bohužel
vybrali park jako místo svých setkání.
Další věcí, na kterou si v poslední době stěžuje
poměrně dost lidí, je hluk sekaček v neděli.
V Dobřichovicích, ale i v jiných obcích, bývalo
vždy určitým nepsaným pravidlem, že neděle (ale
i sobota odpoledne) byla vždy brána jako den, kdy
by ve městě měl být klid a naprostá většina občanů
tento klid i dodržuje. Bohužel jsou zde i výjimky,
kdy lidé sekají právě v neděli, a je jich bohužel stále
více. I zde mi někteří občané navrhují, aby zákaz
sekání (nebo i dalších činností rušících klid), byl
upraven obecně závaznou vyhláškou.
Je pravda, že některé obce mají schválené
takovéto vyhlášky, které rušení sekačkami
a dalšími zahradními stroji v neděli a o svátcích
zakazují a povinnosti z nich plynoucí jsou kontrolovány městskou policií a případné sankce jsou
pak vymáhány.
Domnívám se však, že restrikce ve formě
vyhlášek, které by omezovaly některé činnosti

ve městě, je tím posledním, krajním řešením.
Chtěl bych proto raději využít všech ostatních
možností, jak dodržování těchto pravidel zajistit. Myslím, že mnohdy stačí pouze upozornění a občané si nevhodnost svého jednání
uvědomí a pro příště jej neopakují. Chtěl bych
proto poprosit všechny, kteří dosud sekali své
zahrady v neděli, aby si uvědomili, že tím znepříjemňují soužití svým sousedům. Podobně
jsem před časem psal o nevhodnosti parkování
na zatravněných krajnicích místních komunikací, přiléhajících k pozemkům rodinných
domů a mnoho občanů si mé upozornění vzalo
k srdci.
V případě, že v parku budete svědky jakéhokoli nepatřičného chování podnapilých osob, je
pak řešením neprodleně volat městskou, či státní
policii, aby tyto osoby z parku vykázala. V tomto
případě si však, upřímně řečeno, nejsem zcela
jistý, že se opilce a bezdomovce podaří jednoduše z parku vytlačit. Schválení vyhlášky, omezující konzumaci alkoholu v parku, je tedy stále
možností, která je ve hře.
Petr Hampl

Domácí zpravodajství

Chraňte se před požárem
Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR
k více než tisícovce požárů, při kterých umírají
desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem
a účelem této informační kampaně je zacílit
na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody
na majetku. Máme společný zájem na snížení
počtu požárů. S Vaší pomocí můžeme celé řadě
požárů předejít a ochránit tak lidské životy
a zdraví. Děkujeme, že dodržujete uvedená
obecná pravidla.
Hasiči ČR

Okolo Berounky za
demokracii
Několikrát jsem již na různých místech mudroval na téma Sdělená starost, poloviční starost,
sdělená radost, dvojnásobná radost. Zpravidla
se má vyprávění věnovala věcem příjemným,
o které jsem se s radostí dělil. Nyní je to poprvé,
co nabízím všem alespoň chvilkovou úlevu
a odpočinek od frustrací, zklamání a deziluzí
vyvolávaných téměř kontinuálně událostmi na
naší vrcholné politické scéně. Vše již bylo mnohokrát řečeno a mnohokrát zopakováno a přesto se
nic neděje. Sešli jsme se několikrát na Václavském

Obrázek na titulní straně: koncert Michala Prokopa na Vinařských slavnostech. Foto Tomáš Hejlek
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náměstí, několikrát v našich městečkách a vesnicích a ve finále jsme zaplnili pražskou Letnou,
abychom vyjádřili svou touhu po respektování
morálních a demokratických principů a zásad. Nic
z toho nestačilo, nic se nezměnilo, spíše naopak.
Všichni se teď pereme s vlastní trudnomyslností,
skepsí, poraženeckými náladami a pocity zmaru.
Měli bychom si vzájemně pomoci, pokusit se
navzájem i sebe sama přesvědčit, že to všechno,
co děláme a o co se snažíme má pořád smysl
a že jisto jistě jednou zase přijde doba, kdy se
budeme moci smát opět bezstarostně. Ideální
příležitost k tomu budeme mít v sobotu 28. září
odpoledne. Vůdčí síla a koordinátor protestů,
spolek Milion chvilek pro demokracii, resp. jeho
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představitelé vyhlásili na tento den další protest,
po centrální Letné opět v regionech, a aby se
nemlátila již dávno vymlácená sláma, tentokrát
je hlavním motivem společná pohybová aktivita.
Tady u dolního toku řeky Berounky jsme se rozhodli pro hvězdicový pochod “Okolo Berounky za
demokracii”. Startovat se bude hned v několika
obcích najednou. Ve Všenorech, Dobřichovicích,
Řevnicích, Zadní Třebani, z kopce dolů se spustí
obyvatelé Mořinky, jen letovští budou muset
kroužit kolem návsi, když společným cílem bude
louka pod srubem U Kocoura, právě v Letech. Tam
by poutníci, cyklisté, inlajnisté i rodiny s kočárky
měli dorazit nejpozději v 16 hodin, kdy by měl
vypuknout kulturní program.
V Dobřichovicích budeme startovat ve
14 hodin na Křižovnickém náměstí nebo na
nádvoří zámku. Cílem organizátorů je nalézt
v každé obci nějakého důstojného a respektovaného Václava, který by se v den svých jmenin
ujal role startéra. Dobřichovice mají to štěstí,
že svého Václava nemuseli hledat dlouho. Pan
doktor Václav Kratochvíl přislíbil se této čestné
funkce zhostit. My ale nemáme jenom jednoho
Václava Kratochvíla, my nemáme dokonce ani
jenom dva, ale přímo hned tři Václavy Kratochvíly, a pokud vše dobře dopadne, budou naší
větev pochodu startovat tři startéři – děd, strýc
a nejmenší synovec.
Pojďme se tedy smířit, že během toho dne
se nám nepodaří přesvědčit žádného Babišova
voliče o jeho pomýlenosti, smiřme se i s tím, že
ten den rozhodně nedojde k žádným kýženě očekávaným změnám. Zkusme však využít společnosti ostatních a navzájem si popsat své pocity
a postěžovat si, protože jak psáno v začátku:
Sdělená starost, poloviční starost.
JG

O čem jednala rada města
Rada projednala pronájem chaty č. 047 v ul. Na
Vyhlídce. Po prohlídce chaty jediný zájemce
a dlouhodobý obyvatel města souhlasí s pronájmem této chaty. Rada navrhuje pronájem na
dobu určitou s délkou jeden rok.
Rada projednala žádost Rebels O. K. Rope
Skipping z. s. o mimořádný příspěvek na činnost
oddílu. Rebels O. K. dlouhodobě reprezentují
město Dobřichovice a region Dolní Berounky na
celostátních i mezinárodních sportovních akcích
zaměřených na rope skipping. Město využívá
jejich aktivitu pro své akce v různých podobách.
Na počátku roku 2019 se oddílu nepodařilo podat
žádost o dotaci, Mgr. O. Kepková tedy požádala
o mimořádný finanční příspěvek Radu města
Dobřichovice ve výši 10.000,- Kč, což rada schválila. Rebels O. K. se zavázaly využít finanční příspěvek na pronájem tělocvičny, nákup sportovního
vybavení, nákup dresů a dopravu na závody.
Na základě usnesení č. 01-12-19 rada projednala návrh výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Dobřichovice a schválila
návrh ředitelky MŠ Dobřichovice Bc. M. Víškové
na 1.100 Kč měsíčně.
Na návrh sociální komise města schválila rada
poskytnutí sociálního příspěvku ve výši 1.400 Kč.
Rada projednala žádost o souhlas s dělením
pozemků 1963 ve Všenorské (bývalá výrobna

plastových oken). Šetřením bylo zjištěno, že
pozemky č. 1964+1963 již teď nesplňují regulativ
zastavěnosti dle územního plánu; jejich dalším
dělením by se tedy situace ještě zhoršila. Členové
rady se shodli na tom, že není v kompetenci
rady vydávat závazné usnesení, které by jakkoliv
zasahovalo do územního plánování a doporučila
žadateli obrátit se na odbor územního plánování
MÚ Černošice a vyžádat si jeho závazné stanovisko.
Rada projednala návrh starostky obce Lety
u Dobřichovic B. Tesařové týkající se procesu
schvalování nových přípojek na ČOV stavebníků
v Letech. Dle jejího návrhu by již Dobřichovice
nadále neudílely souhlas s napojováním jednotlivých stavebníků na kanalizaci v Letech. Obec
Lety by se pak zavázala platit za každou připojenou nemovitost dle sazeb, které jsou používány v současnosti. Evidenci připojovaných
nemovitostí by vedl Aquaconsult a na základě
této evidence by Lety zasílaly příslušné částky.
Rada zvažovala výhody tohoto kroku pro město
Dobřichovice (ubyly by diskuze s problematickými stavebníky, s nimiž by si platby vyřizovala
obec Lety sama) a diskutovala návrh z několika
úhlů pohledu; zejména pokládá za nutné, aby
si město Dobřichovice udrželo přehled o počtu
přípojek na ČOV a v případě naplnění kapacity
mělo možnost okamžitě uzavřít řešení již podaných žádostí.
V závěru se Rada města Dobřichovice shodla
na tom, že by bylo velmi nepraktické ztratit kontrolu nad počtem přípojek na ČOV a ponechala si
právo schvalovat všechny žádosti o připojení na
ČOV; nebrání se však modelu, v rámci kterého by
za jednotlivé stavebníky řešila podávání žádostí
Obec Lety.
Rada projednala návrh na rekonstrukci vily
Pellé; dle názoru rady na základě podkladů, které
měla k dispozici, nepůsobí rekonstrukce, resp.
přístavba vily nijak rušivě a nenaruší architektonický ráz bezprostředního okolí vily Pellé.
Rada projednala dokumentaci ke stavbě
Anglická 270 na (parc. č. 1213/1 a 1213/2) a konstatovala, že v případě dodržení navrhovaného
počtu bytových jednotek a k nim odpovídajícímu
počtu nájemníků (i ve vztahu k napojení na ČOV)
nemá proti stavbě námitek, neboť míra zastavění
plochy daná platným územním plánem dosahuje
(byť hraničních) 19,9 %. Žadatel však musí postupovat v souladu s vyjádřením Odboru územního
plánování MÚ Černošice. Rada města zároveň
prověří možnosti kontroly počtu oficiálních
nájemníků v objektu.
Rada projednala a schválila znění směrnice
1/2019 – podpisový řád.
Rada vzala na vědomí informaci o skutečnosti,
že přečerpávací stanice ČOV v Raisově ulici proti
budově školy je na hranici kritického stavu a je
nezbytná její rekonstrukce. Rada města pověřila
starostu jednáním s dotačním expertem Ing. L.
Janákem o možnostech získání finančního příspěvku a zároveň pověřuje starostu města jednáním se zástupci společnosti Aquaconsult za cílem
získání projektu včetně položkového rozpočtu
rekonstrukce – jejím účelem bude i zjištění faktického stavu přečerpávací stanice. Rovněž uvítá
aktivitu společnosti Aquaconsult při získávání
prostředků z dotačních zdrojů na tuto rekonstrukci.

V souvislosti s usnesením rady č. 07-0919 rada znovu projednávala žádost o úpravu
(snížení) výše nájemného u pozemku č. 2406/1.
Rada zkonstatovala, že pro snížení výše nájemného nespatřuje žádný důvod a žádost zamítla.
Rada projednala blížící se termín odevzdání
studií oslovených projektových kanceláří k akci
Využití pozemků centra města Dobřichovice
a rozhodla o prodloužení termínu k odevzdání do
15. 11. 2019.
podle zápisu jednání vk

Služby psychologa na úhradu
pojišťovny v CKP
Dobřichovice
V životě každého z nás mohou nastat situace,
jejichž zvládnutí je náročné, někdy se nám
mohou zdát dokonce bezvýchodné. Může se
jednat o problémy partnerské, rodinné či případy,
kdy nás nebo naše blízké potká vážné onemocnění. Právě v těchto případech pro nás může být
konzultace psychologa nesmírně úlevná a nápomocná.
V CKP Dobřichovice poskytujeme jednorázové konzultace psychologa i dlouhodobou
terapii. Tyto služby jsou navíc pro klienty většiny
českých zdravotních pojišťoven hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Klientů, kterých pojišťoven se to týká?
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Jaké služby nabízíme?
Kromě individuální terapie poskytujeme také
terapii rodinnou či párovou.
Individuální psychoterapie je vedení při řešení
vztahových, partnerských a rodinných problémů.
Našim klientům nenabízíme rychlá a zázračná
řešení jejich potíží, ale práci na sobě, hledání
příčin obtíží, možných řešení, porozumění sobě
a díky tomu někdy i druhým. Nejdůležitějším
předpokladem je to, že klient na sobě chce pracovat, to znamená, že chce sám ve svém životě
něco aktivně měnit. Nepracujeme za něj, ale spíše
ho provázíme během jeho vlastní práce na sobě.
Při párové psychoterapii se soustřeďujeme na
vztah mezi dvěma konkrétními lidmi. Terapeut
zde působí jako prostředník komunikace mezi
partnery, pomáhá jim identifikovat příčiny konfliktů a hledat způsoby jejich řešení.
Rodinná terapie se věnuje vztahům uvnitř
rodiny, která je zpravidla nejdůležitějším systémem, ve kterém se člověk nachází. Rodina
tvoří bezpečný a zároveň stimulující prostor pro
zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů.
Jestliže rodinný systém z nějakého důvodu
uvízne v určitém bodě svého vývoje, může dojít
k onemocnění jednoho nebo i více jeho členů.
Poté je vhodné pracovat s rodinou jako celkem.
Víme, že pokud člověk hledá pomoc psychologa, je pro něj důležitá také délka objednací
doby. Posílili jsme terapeutický tým a objednací
doba je tak u nás v tuto chvíli krátká.
Objednat se můžete telefonicky na recepci
našeho centra 723 603 600 nebo 257 713 076.
Mgr. Kateřina Šestáková
www.ckp-dobrichovice.cz
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Srdečně zveme na další
z besed s Clarou Lewitovou
Nejedná se o kosmetické téma, jak by se mohlo
na první pohled zdát, ale o rady na téma používání rukou, předcházení potížím, které si
sami můžeme způsobovat, aniž bychom o tom
věděli. Jak souvisí ruce a nohy, proč při slabém
trupovém svalstvu mohou bolet i ruce, proč
si rukou vůbec všímat? Přijďte se dozvědět ve
středu 9. října od 18 hodin do dobřichovické
knihovny.
Místa rezervujte na tel.: 602 176 778.
Za Nadační fond Karla Lewita
zve Petra Nováková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Nový školní rok
V pondělí 2. září začal školní rok 2019/2020.
K tomuto dni bylo do ZŠ Dobřichovice přihlášeno 623 žáků, což je v historii školy zatím nejvyšší počet. Všem jim přejeme hodně sil, nadšení,
úspěchů a radosti z poznávání.

Níže najdete přehled tradičních i nových
aktivit, na které se mohou těšit jak samotní žáci,
tak jejich rodiče, či širší veřejnost.
Tematické exkurze a výlety, Klub mladého
diváka, třídní vystoupení pro rodiče, besídky, den
otevřených dveří (27. 11. 2019), lyžařské kurzy
v Alpách (v lednu pro sedmáky, v březnu pro
osmáky), mezinárodní vzdělávací výjezdy (v září
do Anglie a do Francie), projektové dny, oborové
olympiády a další soutěže, okresní sportovní liga,
kurzy plavání, bruslení, 23. ročník Dobřichovické
míle (18. 4. 2020), zápis do prvního ročníku (21. 4.
2019), absolventská slavnost (11. 6. 20120), Týden
objevů – jednodenní či vícedenní výjezdy dětí za
poznáním (15. – 19. 6. 2019) a další…
Díky dotaci v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání nabídne škola také:
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, komunitně osvětová setkávání a ve školní
družině badatelský klub a projektové dny. Čitatele
budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím Informačních listů a webových stránek školy.
Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny
29. 10. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny
31. 1. 2020
Jarní prázdniny
2. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Ředitelské volno:	31. 10. a 1. 11. 2019,
29. a 30. 6. 2020
Jana Babicová

Zajímavosti
Tajemství pánevního dna
s hostem MUDr. Ságou
Přednáška Tajemství pánevního dna s videoprezentací a představením metody 3x3 pro zdravé
a funkční pánevní dno – která je nejen o posilování svalů, ale také o umění relaxace, emočních
a psychosomatických souvislostech, prevenci
necitlivosti, neplodnosti, inkontinence a dalších
obtíží – s Mgr. Ivetou Kučerovou, akreditovanou
lektorkou metody 3x3 Školy pánevního dna proběhne v Dobřichovickém Domku ve středu 9.
října, od 19 hodin.
Hostem večera bude MUDr. Ondřej Sága,
gynekolog působící v Dobřichovicích. Setkání
proběhne v komorním prostředí a je třeba se přihlásit předem – napsáním na zenske@centrum.cz
či sms 603 152 194. Více na www.zivaradost.cz/
kurzy, www.ivetakucerova.cz, www.zivaradost.cz.
Těšíme se na Vás!
Iveta Kučerová & tým pro Živou radost

Jak tančit s podzimem
Rozcvička pro tělo & duši * Pohodová snídaně
s Katkou Kramolišovou
Chcete dobře začít den? Pořádně se protáhnout? Zlepšit svou kondici? Předejít bolestem zad? Oživit mozek a celé tělo? Mít celý den
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dostatek energie? A být dobře vycentrovaná/ý –
zkrátka vědět, co je nejdůležitější? Každý čtvrtek
v půl deváté jste vítáni přijít na Rozcvičku pro tělo
duši – za pěkného počasí na louce za budovou
CKP. Čerstvý lesní vzduch a prostor pro společnou
snídani po rozcvičce jsou příjemným bonusem.
S Mgr. Ivetou Kučerovou – ženy, děti a muži
jsou vítáni
Ve čtvrtek 24. října se uskuteční další z oblíbených Pohodových snídaní, tentokrát s Mgr.
Katkou Kramolišovou, psycholožkou, psychoterapeutkou, lektorkou kurzů pro ženy a páry na
téma: Jak tančit s podzimem. Když svítí slunce, je
snadné si užívat života, ale co když je pošmourno
a mlhavo? Jak si užívat podzim a jeho nečekané
dary. Tanec rovnováhy: Světlo a stín. Snídaně
začíná po rozcvičce, v 10 hodin.
Setkání probíhají v komorním prostředí studia
Na vyhlídce 582 a je třeba se přihlásit předem –
napsáním na zenske@centrum.cz či sms 603 152
194. Více na www.zivaradost.cz/kurzy.Těšíme se
na Vás!
Iveta Kučerová & tým pro Živou radost
www.ivetakucerova.cz

Angličtina pro děti i dospělé
v DoDo
Od konce září 2019 nabízíme kurzy pro děti
i dospělé v Dobřichovickém domku:

Angličtina pro dospělé. Kurzy začínají ve čt 26.
resp. pá 27. 9. 2019. Zápis pro zájemce se koná
v pá 20. 9. 2019 od 10.30 do 12 hodin.
Časový rozpis kurzů:
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
doplňovány aktuálními internetovými materiály
v angličtině s možností pravidelného sledování
vybraných videí. Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí zdarma. Těšíme se na vás!
AJ hrou a písničkou pro děti-kroužek začíná
v út 24. 9. 2019
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.
Kontakt na lektorku obou kurzů: Zora tel. 776
028 441.
Bližší informace o výše uvedených kurzech
naleznete na: ww.dobrichovickydomek.cz
zora
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Účastníci letošní jízdy zručnosti

Účastníci tenisové školičky při tréninku

Sokolská jízda zručnosti 2019
I přes nepříznivou předpověď počasí se nakonec
v nedělním odpoledni 8. září 2019 vyčasilo
a mohlo se šlápnout do pedálů. Odbor sportovní
všestrannosti dobřichovického Sokola uspořádal
již šestý ročník dětské sportovní akce s názvem
Jízda zručnosti aneb Sportovní loučení s prázdninami, která letos proběhla v rámci oslav 120 let
Sokola Dobřichovice. Loni byla tato cykloakce
využita i k předvedení dvou nejhezčích sletových
skladeb Cirkus a Siluety z XVI. všesokolského
sletu, zacvičené zde dobřichovickými a černošickými sokolkami a sokolíky.
Na asfaltové hřiště za halou BIOS si děti přijely
vyzkoušet cyklistické dovednosti na 10 různých
cyklopřekážkách. Překážky to byly zajímavé,
např. houpačka, různé slalomy, trychtýř, koridor,
osmička nebo přenášení kriketových míčků
v cednících na tyči 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. Kromě cyklopřekážek na děti
čekaly i dvě „bezkolové“ disciplíny, a to hod na
basketbalový koš a hod na cíl. Nutno dodat, že
zrovna na těchto dvou úkolech děcka dovedla
ztratit poměrně dost bodů. Čekání na výsledky
si návštěvníci krátili chůzí na Besip dráze s použitím speciálních brýlí simulujících vidění v opilosti, pod vlivem drog, prohlížením hasičských
aut a dětskými dílničkami od školičky Lumek.
Po 17. hodině byly vyhlášeny výsledky po kategoriích. Všechny děti si odnesly diplomy, drobné
ceny jako reflexní pásky, omalovánky, samolepky,
sešity dopravní výchovy, zvířátkovou figurku

a vítězové navíc medaile a sportovní náramky.
Letos si vítězové prvně mohli užít nové stupně
vítězů, za jejich výrobu děkujeme panu Kýhosovi
a paní Oravské. V minulých ročnících nám totiž
musely stačit improvizované stupně v podobě
tří židlí.
Závodu se zúčastnilo rekordních 58 dětí (34
kluků a 24 holek) z ročníků 2008 – 2017. Nejvíce
bodů z maximálních 100 možných bylo 88.
Děkujeme panu Vočkovi z BESIPu za zapůjčení simulačních brýlí, dobřichovickým hasičům
za ukázku hasičských aut, ochotným rodičům
za funkci rozhodčích u jednotlivých disciplín,
školičce Lumek za občerstvení a dílničku, MŠ
Dobřichovice za bonbónové kytky pro vítězky
nejmladší kategorie a městu Dobřichovice za
finanční podporu. Akci zaštítil a drobné ceny
věnoval BESIP a ČOS.
Za odbor sportovní všestrannosti pořadatelky
Irena Nolová a Jana Maxová

informace získáte na internetové adrese našeho
klubu, které jsou www. f. h. tkdobrichovice.cz.
Přihlásit se můžete přímo na telefonu +420
739 320 385 paní Hávová nebo prostřednictvím
e-mailu f.h.tkdobrichovice@gmail.com.
Tenisová školička bude pokračovat i v zimní
sezóně 2019/2020 v naší tenisové hale v Letech,
Pražská 454. Rád bych zdůraznil, že se jedná
o plnohodnotnou přípravu pro závodní tenis
a budoucí doplnění závodních týmů.
FH

F. H. Tenis klub Dobřichovice –
tenisová školička 2019
Vážení sportovní přátelé, rád bych vám poskytl
nezbytné informace o organizaci a průběhu tenisové školičky pro podzim 2019. Náš klub F. H.
TK Dobřichovice tímto způsobem doplňuje své
závodní týmy (všechny věkové kategorie hrají
nejvyšší soutěž) již několik let. Vhodná doba pro
seznámení se s tenisem je věk od 4 let. Tréninky
na dvorci budou pravidelně vždy 2x týdně od
pondělí do pátku dle časových dispozic v období
od 20. 9. 2019. Nezbytnou součástí tenisové
školičky bude rovněž kondiční příprava, která
děti rozvíjí po motorické stránce. Podrobnější

Putovní pohár našich babytenistům
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Tenisový klub TJ Sokol
Dobřichovice vyhrál putovní
poháry
O víkendu 8. září jsme s našimi malými
tenisty byli na přátelském utkání s tenisovým
klubem Tenis Akademie Bálek v Kralupech nad

Vltavou. Vybojovali jsme putovní poháry do
naší klubovny v obou kategoriích (babytenis
i mladší žáci). Pomalu se nám z těchto klubových utkání stává tradice a jsme rádi, že se
takto dokážeme sejít a hrát mezi sebou v přátelské atmosféře.
Výsledky: Naši Babytenisté vyhráli 9 : 3
a mladší žáci dokonce 10 : 2.

Na odvetu nebudeme dlouho čekat, již v říjnu
se nám poháry opět pokusí “sebrat”. Tak hurá trénovat a neusnout na vavřínech!
Navštivte náš web tenisové školy MSGEM
(www.msgem.cz) a podívejte se na novinky, které
plánujeme.
JM

Sport
Volejbalové soutěže zahajují
Soutěže hrané na venkovních hřištích už dokonce
zahájily: naše ženské Béčko v krajském přeboru 2.
třídy vyhrálo 31. srpna v Berouně dvakrát 3:0 a se
stejným výsledkem 8. září i v Hořovicích. První
domácí utkání hrají 14. září s Komárovem, další
utkání na domácím hřišti 28. září se Zdicemi a 5.
října s Berounem. Tímto utkáním skončí podzimní
část, která bude pokračovat až 25. dubna, kdy
naše Béčko nastoupí doma proti Hořovicím.
Další naše družstva sehrají svá zářijová a říjnová
domácí utkání v následujících termínech:
Muži A, 1. liga
11. a 12. října s Brnem a s 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, KP 1. třídy
19. října s Českým Brodem.
Připomeňme si na závěr, že v říjnu se v Jindřichově Hradci uskuteční mistrovství ČR ve volejbale superseniorek, kterého se tradičně zúčastní
i superseniorky dobřichovické! Přejeme jim a v
nové sezóně i všem našim družstvům mnoho
vítězných utkání.
HgS

Atletika je o radosti z pohybu,
výkon až na druhém místě
Atletika je skvělým základem pro všechny sporty,
kterým se dítě chce věnovat v pozdějším věku.
Ideální je proto atletický trénink, který umožňuje
všestranný sportovní rozvoj a dokáže vzbudit
v dítěti chuť jakémukoliv sportu/pohybu se
vůbec věnovat.
V dnešní době odtrhnout dítě od počítače
nebo mobilního telefonu není vůbec snadné.
Pohybu mají děti poskrovnu. Jen málokterý prvňáček dokáže udělat kotrmelec, dospívající se už
o to ani nesnaží. Kladný vztah ke sportu přitom
může pomoci dítěti lépe zvládnout krizové
období puberty. Je proto dobré vést ratolesti
ke sportu již od útlého dětství. Rodičům v tom
pomáhá i atletická přípravka ASK DIPOLI, která
nabízí zejména všestrannost, kvalifikované
trenéry a přátelské vztahy.
„Do našich tréninků atletiky u mladších dětí
zařazujeme kromě tréninku jednotlivých atletických disciplín také sportovní hry, gymnastiku,
plavání, pohybové hry, kompenzační cvičení
a další aktivity rozvíjející konkrétní schopnosti.
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Ze soustředění přípravek a mladšího žactva ASK DIPOLI z Českých Budějovic
Díky všestrannému tréninku se v pozdějším věku
pozná, na jaký sport je dítě skutečně talentované
a následně jsme schopni rodičům doporučit jeho
další sportovní směřování. Naším cílem není
pouze vychovat z dětí vrcholové atlety, ale vzbudit
v nich radost a potěšení z pohybu. Nejde nám tedy
o výkon, ale aby děti atletika, sport jako takový,
bavil. Důležitý je proto i přátelský kolektiv dětí
a trenérů,“ vysvětluje předseda atletického klubu
ASK DIPOLI Tomáš Vodička. „Nevychováváme
pouze atlety, ale především děti, které milují sport,“
doplňuje místopředseda klubu ASK DIPOLI
Jakub Junek.
Není jednoduché zvolit vhodný sportovní
klub či kroužek. Na co si dát pozor při výběru toho
pravého:
Trenér komunikuje s rodiči
Mimo tréninky se trenér zajímá také o fungování svých svěřenců ve škole, mezi přáteli atd.
Trenér bere ohled na zdravotní aspekty a biologický věk dětí
Tréninky jsou pravidelné a minimálně dvakrát
týdně (pokud je pouze jednou týdně, dítě si
nevytvoří vztah s ostatními dětmi, ani s trenéry či k samotnému sportu)
Důraz při trénování na všestrannost a hravost
Doplňkové činnosti k tréninkům (soustředění,
závody, společné akce atd.)
Vytváření týmového ducha
Individuálnější přístup (méně dětí, cca 6 – 15
na jednoho trenéra)
Logická návaznost tréninků, přesto tréninky
bez stereotypů
Nesmí se klást přehnaný tlak na dítě
Pokud máte zájem dozvědět se o trénincích atletiky ASK DIPOLI více, navštivte webové

stránky klubu www.askdipoli.cz. V případě přihlášení dětí na tréninky neváhejte dlouho, kapacita
tréninkových skupin se již plní.
Na tréninky je možné přihlašovat přímo
z webových stránek do několika věkových kategorií, od atletické školky (pro děti narozené
v letech 2013-2014) až po starší žactvo, dorost
a juniory (pro ročníky 2001-2006). Chybět samozřejmě nebudou ani hobby tréninky pro dospělé.
Tréninky budou probíhat jak v Černošicích, tak
i Dobřichovicích. O děti se budou starat kvalifikovaní trenéři, s nimiž je možné se seznámit i na
stránkách klubu.
Hedvika Šebková

V bezprostřední blízkosti
Dobřichovic proběhne závod
po stopách nejstaršího
českého maratonu
Nejstarší český maraton – „Marathon Praha –
Dobříš“ – oslaví v letošní obnovené podobě 112.
narozeniny. Už v roce 1908 ho totiž odstartoval
legendární sportovní buditel a spoluautor olympijské charty Jiří Guth – Jarkovský. Buďte při tom
letos i vy!
V roce 1908 kníže Colloredo – Mannsfeld jako
sportovní nadšenec a protektor závodu věnoval
stříbrný pohár jako hlavní cenu pro nejrychlejšího běžce, určil trať z Prahy Smíchova do Dobříše
v délce 40 kilometrů a dal tím podnět organizátorům závodu z S. K. Slavia. Díky tomu v nově vytvořeném závodu odstartovalo z pražského Smíchova
šest běžců doprovázených nejméně 20 cyklisty,
dvěma automobily a čtyřmi fiakry do Dobříše.

9/2019

Maraton Brdy – většina trati povede krásným terénem
Pořadí běžců v tehdejším závodě ještě lze
dohledat v Národní knihovně, časy prvních dvou

však bohužel nikoliv, neboť byli v cíli dříve, než to
stihl oficiální časoměřič na fiakru…

Letos se běží v sobotu 20. října jako součást
tradičního a respektovaného seriálu zážitkových
běhů Mizuno Trail Running Cup. Odstartuje se
v 11 hodin z kanoistické loděnice USK v pražské
Malé Chuchli. Trasa vede podél řek Vltavy
a Berounky až do Radotína, poté kolem Lipenců
do lesa pod Kopaninou k Jílovišti. Dále brdským
hřebenem na vrchy Červená Hlína (467 m)
a Skalka (555 m), přes Kytín a Voznici až na okraj
Dobříše do areálu SK Vlaška. Trať měří klasických
42,195 km, ale pozor – při tom nasbírá převýšení
864 metrů!
Závod je určen všem, kdo si troufnou tuto
vzdálenost uběhnout a mají chuť si užít neopakovatelnou atmosféru podzimních Brd. Více
informací naleznete na webu http://www.trailrunningcup.cz/sezona-2019/dobris/#propozice.
A pozor – pořadatel uvítá pomoc dobrovolníků! Máte–li tedy zájem být součástí tohoto ojedinělého závodu, když už ne jako běžci, tak jako
pořadatelé, kontaktujte ředitele závodu Martina
Dvořáka (dvorak@sportgroup.cz) a dozvíte se
více informací včetně finančních podmínek.
Těšíme se na vás!
Pavel Mráz

Kultura u nás i v okolí
Pozvánka do divadla Rokoko
a ABC
Dobřichovická divadelní společnost si vás dovoluje pozvat na představení ze svého repertoáru

do pražských divadel. V průběhu podzimních
nedělních večerů se uvádějí tyto hry:
6. 10. Je úchvatná – divadlo Rokoko, 19 hod.
3. 11. Řeči – divadlo Rokoko, 19 hod.
27. 10. 	Peklo v hotelu Westminster –
DERNIÉRA! – divadlo ABC, 19 hod.

8. 12. Je úchvatná – divadlo Rokoko, 19 hod.
Vezměte partnera, partnerku, kamarády či
rodinné příslušníky a vyrazte za kulturou. Je
z čeho vybírat – tak trochu šílená Florence, drby
a fámy z lepší společnosti anebo peklo milostných zmatků v jednom britském hotelu slibují
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dobrou zábavu povedených komedií, které
doprovází velká divácká obliba.
Více informací na www.divadlodds.cz, facebook, www.mestskadivadlaprazska.cz.
KFV

Krakonošův divadelní
podzim 2019
Město Vysoké nad Jizerou přivítá ve dnech 11. až
19. 10. 2019 amatérské divadelníky z celé republiky. Proběhne 50. jubilejní národní přehlídka
venkovských divadelních souborů Krakonošův
divadelní podzim 2019. Dobřichovická divadelní společnost se na tuto přehlídku probojovala s komedií Je úchvatná, která měla premiéru
v březnu tohoto roku. Držte nám tedy palce dne
17. října v 19 hodin. Z Krakonošova podzimu je
možné postoupit na vrchol amatérského divadelního soutěžení – Jiráskův Hronov, který letos
pořádá už 90. přehlídku.
Ve Vysokém je vždycky příjemná tvůrčí
atmosféra podpořená místními, kteří tímto divadelním svátkem celý týden žijí. Přehlídku doprovází rozborový seminář poroty a klubu režisérů.
O jednotlivé soubory se stará skvělý tým z místních ochotníků. Po vyhodnocení výsledků se
koná závěrečný bál Sejkorák. Takže je na co se
těšit!
Ve Vysokém koluje tradice, že každý herec,
pokud se chce ještě na přehlídku vrátit, musí
před odjezdem objet kostel. Před dvěma lety
jsme zde hráli úspěšně Brouka v hlavě a na tuto
tradici jsme nezapomněli. A ejhle, jedeme tam!
Takže, i kdyby trakaře padaly, objedeme kostel
i letos.
KFV

Nové kulturní místo na
zámku
KC Dobřichovice připravuje na říjen pestrý
program na zámku v Bear place – Blues Club
Juraje Turtěva, Josef Klíma & Na vlastní uši band
nebo beseda Hadí řeka za polární kruh s Ondrou
Kubátem
Dobrá zpráva pro milovníky muziky a besed
je tu. Sklepní prostory na zámku provozuje od
jara společnost Bear Place a po dohodě s provozovateli zde opět budeme moci pořádat kulturní
akce. V minulosti zde proběhly například besedy
Josefa Klímy – Naši slavní sousedé, promítání
a především koncerty nejrůznějších žánrů. 17.
září zde zahrál Golden Court Band s jazzovým
kytarový matadorem Zdenkem Fišerem. Na co
se můžeme těšit?
Dne 9. října v 19:30 DURA & BLUES CLUB.
Skupinu tvoří ve své základní sestavě známí
slovenští hudebníci Juraj „Dura“ Turtev – kytara,
zpěv, Erich „Boboš“ Procházka (foukací harmonika) a Štefan Longyel (el. kytara, buben).
Současný koncertní repertoár tria vychází
z novinkového alba „Buterfláje lecá“ doplněné
úspěšnými skladbami z minulých let. Skupina,
či lépe volné sdružení Dura & Blues club, se
ustálilo kolem lídra Juraje Turteva již v průběhu
roku 1998, za dobu své existence absolvovalo
nesčetný počet samostatných či festivalových
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koncertů a vydalo několik alb, včetně novinkového alba „Buterfláje lecá“ (2019 Indies Happy
Trails). V seskupení Dura & Blues club do své
předčasné smrti působil také legendární slovenský baskytarista Fedor Frešo (Prúdy, Collegium
Musicum, Fermáta). I na něho v rámci aktuálního koncertu zazní malá vzpomínka. Dále
si nenechte ujít 17. října v 19:30 besedu Hadí
řekou za polární kruh a 31. října Josefa Klímu
a Na vlastní uši band.
Andrea Kudrnová

Kulturní přehled
Dobřichovic
na říjen 2019

Středa 9. října od 18:30
v Městské knihovně
Beseda s Clarou Lewitovou
Pořádá Nadace prof. Karla Lewita

Středa 9. října od 19:00
v Dobřichovickém domku
v ul. 5. května
Tajemství pánevního dna
Přednáška gynekologa MUDr. Ságy
Pořádá Iveta Kučerová

Křižovnický zámek

Sobota 12. října 8:00-12:00
u zámku pod lípou
Farmářské trhy – poslední
letošní trhy

otevřeno denně 10:00 – 21:00

Pořádá Město Dobřichovice

Fotografické obrazy Jana Hendryka
se soutěží, hlavní výhrou je obraz dle
vašeho výběru

Úterý 15. října v 16:30
v sokolovně
Drakiáda

Výstavy

Café galerie Bím
Josef Rataj, pop-artový umělec a malíř.
Výstava trvá do konce října 2019

Další kulturní akce
Sobota 5. října v Karlíku, kostel
sv. Martina a sv. Prokopa
Ebenův písňový podvečer

Pořádá Sokol Dobřichovice

Čtvrtek 17. října 19:30h na
zámku v Bear Place (bývalá
vinárna)
Cestovatelská beseda
s promítáním – Hadí řeka
Pořádá KC Města Dobřichovice

Písně k loutně, píseň Rút, Malé smutky,
Písně z Těšínska, Šestero piesní
milostných, Písně nejtajnější.
Pořádá Jaroslav Šaroun

Sobota 19. října již v 15:00 na
zámku
Musica da Chiesa

Úterý 8. října od 18:30
v autokempu u řeky
Večer sokolských světel

Koncert irské hudby. Tomáš Najbrt,
Jaroslav Konečný. Pořádá KC Města
Dobřichovice

Pořádá Sokol Dobřichovice

Středa 9. října na zámku –
Bear Place (bývalá vinárna)
Koncert: Dura & Blues Club
Juraj Turtěv – slovenské
blues
Předprodej v Infocentru 120,-/150,pořádá KC Dobřichovice

Čtvrtek 31. října v 19:30
Koncert: Josef Klíma
a Na vlastní uši band
J. Půta, A. Saidl a host Andrea Kudrnová
Hrubá na flétnu.
Předprodej v Infocentru 120,-/150,Pořádá KC Města Dobřichovice

9/2019

Vzpomínka na Vinařské slavnosti
8x foto Tomáš Hejlek

Před zámkem

Luboš Andršt

Jan Hrubý

Diváci na ostrově u Havlíků si užívali koncert Michala Prokopa Trio a Jull Dajen

Losování o ceny se účastnil i starosta Petr Hampl

Nádvoří se stánky

Večerní kapela Circus Problem s diváky

Večerní tanec
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9/2019

10

9/2019

11

9/2019

V kině v Řevnicích dne 29. 10. 2019 od 19:30

12

9/2019

13

9/2019

14

9/2019

15

9/2019

be 20 rok
z p 19 u
las
tů

Linka tísňového volání – 112

Od

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

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

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

před zámkem
sobota 12. října od 8 do 12 hodin

www.dobrichovicketrhy.cz
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ŘEVNICE

ČERNOŠICE

Co je Clarinet Factory?
Představte si hudební dílnu nebo laboratoř, do
níž vám dodají trochu klarinetového umění,
klasické hudební vzdělání, trochu etna, jazzu
a dejme tomu i minimalismu. Vy dodáte chuť
improvizovat, nakoupíte nejmodernější elektroniku a technologie, pozvete zajímavé hosty
a začnete zkoumat, tvořit a hlavně komunikovat
s posluchači. Z prostředí, jež vytvoříte, pak vzejde
svébytný žánr, jenž může mít leccos společného
se zavedeným termínem crossover, ale ještě svobodněji se dá vyjádřit jako „hudba bez hranic“.
Vše toto můžete zažít na koncertu Clarinet
Factoty v kině v Řevnicích dne 29. 10. 2019 od
19:30, vstupenky v předprodeji online na www.
pa-intermedia.com nebo v Infocentru Dobřichovice.
Kuku

Program Club-Kina Černošice na 2019
18. 10. od 20.00 JAMAIR. Jakub Racek, elektrická
kytara, zpěv, Mario Biháry, akordeon, piano,
klávesy, zpěv a Irena Budweiserová, perkuse, zpěv.
24. 10. od 20.00 Jazz in Duo (Polsko). Vokalistka
Magdalena Bodula v novoorleánském stylu.
Doprovodí ji talentovaný kytarista Bartek Czubak.
29. 10. od 20.00 The Rainbreakers (UK ). Jedna
z nových tváří britského bluesrocku.
22. 11. – pátek / The Catfish (UK) bluesový festival
8. 12. – neděle / Ben Poole (UK, CZ)

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

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

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
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