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Dobi holky vyhrály 1. volejbalovou ligu
Nové grilovací místo na cyklostezce
 N
 ezapomeňte na Dobřichovickou
degustační a duchovní míli
 Z
 uzana Dybalová je mistryní ČR
v skialpinismu
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Slovo starosty
Změny režimu parkování
u školy v Raisově ulici
V loňském roce jsme zavedli novou úpravu
režimu parkování na dvou místech, a sice
v Palackého ulici před poštou naproti Jednotě
a v ulici V Zahradách z boční strany Jednoty (u
příjezdu ke Spořitelně). Na těchto místech je
vymezena zóna časově omezeného parkování,
kdy doba parkování je dovolena dopravním značením na maximálně dvě hodiny. Cílem úpravy
pravidel pro parkování je, aby uvedená parkovací místa v centru nebyla blokována automobily, které zde stojí celý den, ale aby sloužila těm
občanům, kteří si potřebují vyřídit něco v centru
Dobřichovic. Toto opatření, které mají zavedeno i v některých okolních obcích, se velmi
osvědčilo. Rozhodli jsme se jej proto uplatnit i v
ulici Raisově na parkovacích stáních u budovy
základní školy. Opatření bylo zavedeno proto,
že parkovací místa zde byla trvale blokována
několika vozidly, která zde byla vesměs dlouhodobě odstavena, některá byla dokonce v nepojízdném stavu a blokovala tak místa těm, kteří by
je využívali ke krátkodobému zastavení a také
zaměstnancům školy. Nyní je zde tedy také
zóna časově omezeného stání, která neplatí pro
zaměstnance školy, kteří mají udělenu výjimku.
Parkovací stání totiž potřebují především právě
zaměstnanci školy a ke krátkodobému zastavení
je každodenně využijí též rodiče, kteří vozí své
děti do školy.
Pro připomenutí uvedu, jak zóna časově
omezeného stání funguje: Při zaparkování
vozidla na plochách, s vyznačeným časově

omezeným parkováním, si řidič vyznačí čas,
kdy zaparkoval na lístek papíru, který umístí na
viditelné místo za přední sklo nebo je možno
pro tento účel v papírnictví zakoupit speciálně
k tomuto účelu určené tzv. parkovací hodiny,
kde nastaví čas příjezdu. Parkovací hodiny je
možno zakoupit například v papírnictví „Office
company“ naproti škole nebo v Infocentru
v ulici 5. května.
Věřím, že zavedení nového dopravního
značení povede k dalšímu zlepšení dopravní
situace v Dobřichovicích. Opět si v této souvislosti neodpustím apel na majitele aut, které bych
chtěl požádat, aby své vozy parkovali pokud
možno na svých pozemcích.

Dobřichovická kultura

Nový tajemník městského
úřadu

Se začátkem jara nás čeká mnoho kulturních
událostí, o nichž jsem se již zmiňoval v únorovém Informačním listu. Rád bych však zmínil dvě
události, které již proběhly a setkaly se s velkým
uznáním od občanů, kteří je navštívili.
První z nich byl třetí ročník výstavy Stavební
vývoj Dobřichovic, jejíž vernisáž proběhla 14.
března na zámku. Výstava prezentuje na zdařile
graficky navržených velkoplošných panelech
dobové fotografie, stavební plány a zajímavosti
o domech v centru Dobřichovic. Vzali-li bychom
materiály ze všech tří ročníků této zajímavé
výstavy dohromady, bylo by z nich již možno
vytvořit vcelku obsáhlou knižní publikaci. Za
mapování stavebního vývoje Dobřichovic proto
patří velký dík autorkám výstavy Mirce Neubertové a Anně Adámkové.

V prosincovém Informačním listu jsem informoval o tom, že s koncem minulého volebního
období skončil ve funkci tajemníka našeho
úřadu pan Mgr. Petr Prchal, který zastával tuto
funkci po uplynulé čtyři roky a po komunálních
volbách nastoupil do funkce uvolněného radního
na Praze 12 v Modřanech. Počátkem roku proto
proběhlo výběrové řízení na nového tajemníka.
Na toto místo byl přijat pan Mgr. Pavel Mráz,
který dosud pracoval na Odboru kultury, sportu
a dotační politiky Městské části Praha 4. Se státní
správou má tedy zkušenosti a věřím, že se na
našem úřadě rychle zapracuje a bude vítanou
posilou pro náš kolektiv.
Nový tajemník nastoupí na své místo od
počátku května.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
U červeného odpočívadlo
vzniklo veřejné grilovací
místo
Před pár lety jsme navštívili naši spřátelenou
obec ve Francii Villeu Loyes Mollon. Naši přátelé
nás tehdy vzali na výlet a když přišel čas oběda,
tak jsme zamířili na krásný travnatý plácek u lesa,
kde bylo několik kamenných stolů a veřejné
grilovací místo. Byl to moc pěkný zážitek a to
nás inspirovalo na městské radě k tomu pokusit
vyzkoušet v našich podmínkách, jak by se tato
věc ujala u nás v Dobřichovicích.
Posledním impulsem pak byla nabídka firmy
citiZEN, zabývající se navrhováním a výrobou
designového mobiliáře z betonových prvků.
Jako místo pro pilotní veřejné grilovací místo
jsme zvolili travnatý plácek vedle červeného
odpočívadla na cyklostezce směrem na Černošice. Je to krásné místo s výhledem na řeku
a okolní brdské lesy. Je dostatečně vzdálené

Nové místo pro grilování na cyklostezce do Laviček

Obrázek na titulní straně: Jaro je konečně tady. Foto Hynek Moravec
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Krásným kulturním zážitkem posledních dní
je i nová divadelní hra Dobřichovické divadelní
společnosti s názvem Je úchvatná, kterou skvěle
režírovala Alena Říhová. Premiéru hry, v níž hlavní
roli Florence Foster Jenkinsové nádherně zahrála
Evža Koblížková, jsme mohli vidět 28. března
v řevnickém kině a v létě se na ni můžeme těšit na
Dobřichovických divadelních slavnostech. Skvělí
byli i ostatní herci, konkrétně Dušan Navařík,
Kateřina Filla Věnečková, Ondřej Nováček, Irena
Neradová, Lucie Hochmalová a dámy ze skupiny
Cabinet. Všem bych chtěl moc poděkovat za
skvělý divadelní zážitek a těm, kteří komedii ještě
neviděli, doporučuji, aby si ji v létě nenechali ujít.
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zástavbě tak aby zde mohlo probíhat i hlučnější
grilování.
Zatím je naše představa je taková, že zájemci
o grilování si přinesou sebou své vlastní naštípané dřevo, které se dá koupit třeba u benzínových pump či v kutilských či zahradnických

obchodech. Nemáme žádné pořadníky a tudíž
zde bude platit staré uznávané české pravidlo:
Kdo dřív přijde, ten dřív griluje.
Netušíme, jak velký bude zájem o to udělat si
krátký výlet a něco dobrého si ugrilovat. To ukáže
až čas. Pokud bude zájem velký jsme připraveni

realizovat případně další grilovací místo na
nějaké dalším atraktivním místě.
Na grilování Vás srdečně zve městská rada
města Dobřichovice.
Michael Pánek, místostarosta za ODS

Zprávy z městského úřadu

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

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

občané s trvalým pobytem v Dobřichovicích

VS: 3722 (odpady),1341 (psi)

POPLATEK ZE PSŮ HRADÍ

občané se zrušeným trvalým pobytem, tj.

držitel psa, tj. fyzická osoba, která má

s úřední adresou: Vítova 61, Dobřichovice

trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo práv-

majitelé rekreačních objektů v Dobři-

nická osoba, která má sídlo v Dobřichovi-

chovicích

cích a drží psa.

majitelé bytů a domů, v nichž není

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

Sazba poplatku: 100 Kč za psa v rodin-

nezaplacené nebo neodvedené poplatky

nikdo hlášen k trvalému pobytu

ném domě, 200 Kč za psa v bytě, částky

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

cizinci, kteří mají na území města povo-

za každého dalšího psa lze vyhledat na

lený trvalý nebo přechodný pobyt po

webových stránkách města nebo zjistit na

dobu delší než 90 dnů, nebo pobývající

městském úřadě.

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

mezinárodní ochrana nebo dočasná

Městském úřadě, nebo bankovním převo-

ochrana cizinců

dem nebo poštovní poukázkou

Dne 11. května proběhne v Dobřichovicích svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery na tento odpad budou přistaveny
jako obvykle, tedy: od 9.00 do 10.00 u nádraží
od 10.00 do 11.00 před městským úřadem od
11.00 do 12.00 před budovou mateřské školy od
12.00 do 13.00 u recyklačního dvora na ulici 5.
května.
ph

Farmářské trhy jsou tu!
V sobotu 27. dubna začne sezóna farmářských
trhů, a to o 14 dní dříve než ta loňská. Na farmářský trh chodíme nakupovat od roku 2011 a od
počátku zodpovědně třídíme odpad.
Dobřichovické trhy se od letošního roku
přepínají do kompostovatelného módu. Žádné
igelitky, žádné plasty, ale jednotné popelnice
pro jednotný kompostovatelný odpad – v kom-

o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků naleznete na

3 měsíců, osoby, kterým byla udělena

Sběr nebezpečného odpadu

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017

postovatelných pytlích. Jednorázové nádobí
u občerstvení, veškeré ochutnávání výrobků,
tašky na zeleninu, ovoce, pečivo či květiny bude
výhradně z biologicky rozložitelných materiálů.
Tašky i jednorázové nádobí, vyrobené z kukuřičného škrobu, papíru či z jiných materiálů, se
kterými si příroda sama poradí v řádu týdnů až
měsíců ovšem něco stojí. Proto počítejte s tím, že
si například u zelinářů za tašku připlatíte, pokud
si nepřinesete tašku vlastní. Na farmářských
trzích bude i košíkář, u kterého si můžete pořídit
stylový košík. Město Dobřichovice podpoří bezplastové trhy látkovou taškou „Moje taška na trh“,
takže kdybyste náhodou svou tašku zapomněli,
nebo nakoupili víc, než vaše taška unese, přijďte
si pro tašku ke snídaňovému stánku “Vajíčka od
Janičky”.
Kdo kdy aktuálně přijede na daný trh, se
dozvíte na stránkách trhů www.dobrichovicketrhy.cz. Začínáme 27. dubna a pokračujeme
každou další lichou sobotu od 8 – 12 hodin, a to
až do 12. října.
Sezóna má několik výjimek – 25. května bude
trh prodloužený do cca 14 – 15 hodin díky akci

www.dobrichovice.cz.

Látková taška pro farmářské trhy
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Veteráni u zámku a 12. října, poslední trh, bude
také delší – je již tradičně propojen se Slavností
svíčkové omáčky. Chybět bude trh 31. srpna, kdy
prostor na zámku a jeho okolí patří Vinařským
slavnostem.
Těším se na shledání na trhu, s sebou vezměte
nejen úsměv či deku na piknik, ale i vlastní tašku.
VC

Volby do Evropského
parlamentu
Připomínáme občanům, že se ve dnech 24. a 25.
května 2019 budou v celé České republice konat
volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřou v pátek 24. května ve 14 hodin
a uzavřou ve 22 hodin. V sobotu 25. května

můžete svůj hlas vhodit do volebních uren od 8
do 14 hodin. Upravte si svůj program tak, abyste
našli čas na tuto volbu. Před pěti roky byla průměrná účast v celé ČR pouze 18%, v Dobřichovicích ale to byl téměř dvojnásobek – 35%. Pokud
nebudete v době voleb v Dobřichovicích můžete
na městském úřadě požádat o vydání voičského
průkazu, s kterým pak můžete volit kdekoliv v ČR.
vk

Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Do rady byl pozván Mgr. Jáchym Kliment, jednatel společnosti Cidrerie, s.r.o. ve věci finalizace
kupní smlouvy na pozemek na průmyslové zóně.
Na pozemku se nachází značné množství stavebního materiálu a odpadu, který se pan Kliment
zavázal odklidit. O většinu stavebního materiálu
však nemá zájem a město jej může využít. Rada
se proto s Mgr. Klimentem dohodla, že stavební
materiál nechá město přemístit na svůj sběrný
dvůr.
Rada jednala o návrhu cen vodného a stočného pro rok 2019, navržených společností Aquaconsult s.r.o. Návrh počítá se zachováním stávající
ceny stočného, navýšeného o inflaci a se zvýšením vodného o 2 Kč/m3. Navrhované navýšení
vodného je odůvodněno tím, že dosud nebylo
účtováno žádné nájemné, v roce 2019 však
navrhuje Aquaconsult zavedení nájemného pro
město ve výši 200 tis. Kč. A to z důvodu potřebné
tvorby finančních prostředků pro plnění plánu
financování a obnovy vodovodní sítě. Návrh rada
projednala, ale zatím neschválila, neboť radním
chyběly některé informace, které by rádi získali
od provozovatele.
Především by radu zajímalo v souvislosti se
zavedením nájemného a tvorby finančních prostředků pro plnění plánu financování a obnovy
vodovodní sítě, jak velký fond by měl vzniknout,
jak dlouho se bude fond tvořit a především na co
bude použit.
RNDr. Kratochvíl informoval radu o jednáních s Katastrálním úřadem Středočeského kraje
o převodu pozemku č. 3310 v k. ú. Řevnice a na
něm stojící stavby technické infrastruktury na
město Dobřichovice (jedná se o čerpací stanici
pitné vody pro část Dobřichovic, která se již asi od
roku 1960 nachází v Řevnicích). Protože se městu
nepodařilo doložit žádný vlastnický titul i přes
intenzivní hledání v archivech, doporučil RNDr.
Kratochvíl po konzultaci s právníkem jít cestou
žaloby na určení vlastnictví.
Rada projednala žádost o souhlas s napojení
15 chat v obci Lety na dobřichovickou ČOV. Rada
v červnu 2018 odsouhlasila stavbu kanalizačního
řadu a následné napojení 15 nemovitostí v předmětné lokalitě s tím, že jednotliví majitelé nemovitostí uzavřou s městem smlouvu o příspěvku na
rozvoj infrastruktury a uhradí příslušný příspěvek.
Rada projednala žádost spolku Svatá Ludmila
1100 let, z.s. o příspěvek na vydání reprezentativní
publikace o svaté Ludmile u příležitosti výročí
1100 let od její smrti v roce 921. Přípravy oslav
tohoto výročí v roce 2021 připravuje obec Tetín,
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kde byla sv. Ludmila zavražděna. Starosta Tetína
Ing. Martin Hrdlička se propagaci historickému
odkazu sv. Ludmily věnuje již několik let, zároveň
podporuje i Královský průvod, který každoročně
pořádají Dobřichovice. Rada schválila poskytnutí
příspěvku spolku Svatá Ludmila. na vydání reprezentativní publikace o svaté Ludmile ve výši 10
000,- Kč.
Rada projednala žádost Domova pro seniory
Centrum na verandě Beroun, které poskytuje
sociální služby i občanům Dobřichovic. Již
v minulosti byl této organizaci poskytnut příspěvek ve výši 5.000 Kč, což rada schválila i pro rok
2019.
Starosta informoval radu o stížnostech
občanů na holuby, kteří sedí na konstrukci pylonu
lávky ve velkém množství a znečišťují lávku svými
výtrusy. Starosta proto poptal odbornou firmu,
zabývající se výškovými pracemi, aby na části
konstrukce lávky, kde holubi sedají, instalovala
hrotové zábrany. Rada záměr schválila.
podle zápisů z jednání rady vk

Řepky si letos užijeme

objížďce, ale stále v Černošicích. Problémy v Černošicích budou trvat do konce srpna.
Neprůjezdná je již nyní silnice ze Řevnic
do Zadní Třebaně, kde se rekonstruuje kanalizace a kde se bude dávat nový povrch vozovky.
Silnice bude neprůjezdná do poloviny července.
Objíždka je zatím přes Svinaře, ale i zde se má
silnice opravovat a tak jízda do Zadní Třebaně se
patrně protáhne.
Pokud projíždíte Radotínem, nemohli jste si
nevšimnout uzavřené silnice v úseku Radotín
– Třebotov. Třebotov je tedy přístupný autem
pouze ze západu, tj. buď ze směru z Kuchaře,
nebo asi kratší trasou přes Černošice a Kalu a u
rybníku odbočit doprava nahoru na cestu, která
vás asi po 2 km zavede do Třebotova.
Nás se bude týkat nejvíce oprava Tyršovy
ulice, na kterou se chystá Správa silnic Středočeského kraje v červenci nebo v srpnu.
vk

Plán sociálních služeb

Z vlaku i z auta jsou již od Radotína, přes Mokropsy, Všenory a dále kolem Dobřichovic až někam
k Rovinám vidět lány řepky olejky, která již začíná
pomalu kvést.
Ti z nás, kteří jsou na tuto plodinu a její pyl
i zápach – vůni? alergičtí, by se měli asi na pár
týdnů někam odstěhovat, protože řepka bude
letos všude.
Nedávno jsem četl, že vláda projednávala
návrh, že by měl být zrušen předpis či zákon či
norma, který nařizuje povinné přidávání řepkového leje do pohonných hmot, ale představte si,
že návrh vláda zamítla!! To je ale překvapení!
Takže to budeme muset letos opět po pár
letech s řepkou vydržet. Tedy s tou problematickou plodinou, ne s tím bývalým fotbalistou
Tomášem stejného jména.
vk

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava
nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na období 2020 – 2022. Do tvorby plánu
bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti
a subjekty, které mohou prostřednictvím svých
odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy
na změny problematických oblastí. Pokud máte
zájem zapojit se do procesu tvorby nového
plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních
služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím
formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/forms/
sd2OpEEe2qdli9Zi2.
Na základě Vašich návrhů některé z Vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není honorována,
předpokládáme, že dle tematického zaměření se
skupina sejde v tomto roce 1 – 3x v Praze.
Jakub Šlajs, DiS. vedoucí oddělení koncepce
a metodiky sociálních služeb, Krajský úřad Středočeského kraje

Pozor na uzávěrky silnic
a objížď ky

Korvety v Dobřichovicích již
po desáté

V polovině dubna začala další etapa velké opravy
části silnice II/115 v průjezdu sousedními Černošicemi. Kromě rekonstrukce vozovky, stavby
chodníků se do tělesa silnice dává i splašková a i
dešťová kanalizace. Celkem snesitelné objížďky
pro osobní auta jsou vedeny po místních komunikacích, průjezd nákladních aut je veden po delší

Již po desáté se letos v Dobřichovicích sjedou
korvety od těch úplně prvních až po nejnovější
sedmičky. Stane se tak o víkendu 17. – 19. května.
Tradičně hlavním dnem setkání bude sobota 18.
května. Kulatosti této události bude přizpůsoben
i program, který pro jednotlivé posádky připravujeme. Zatímco poslední ročníky se konaly vždy
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Dobřichovická
degustační
a duchovní
míle 2019
18. 5. 2019
1100–2200
Motto:
Meditovat, degustovat
Akci připravila:

ODS Dobřichovice,

Město Dobřichovice
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v duchu předem vyhlášeného hlavního motivu,
jemuž účastníci přizpůsobovali i své oblečení,
letošní jubilejní ročník by měl mít program
důstojný a tedy i bez maškar a kostýmů. Letos se
nesetkáte s indiány, hipísáky, mušketýry, či postavičkami Walta Disneye, ale dámami a muži v oblečení slavnostním, pokud možno odpovídajícím
typu a stáří auta, ve kterém přijedou. Organizátoři doufají, že i letos bude setkání počasí přát a v
sobotu odpoledne kolem 17. hodiny bude moci
centrem Dobřichovic, ulicí 5. května až k Panské
zahradě, projet spanilá sestava všech účastníků.
Ještě předtím bude možná tradiční prohlídka
aut i posádek před vinárnou pana Matějky. Prohlédnout si auta, bude ale možno již v sobotu
ráno v ulici Za Mlýnem před a během startu do
etapy, letos nikoliv soutěžní, jejíž trasa povede
okolím našeho městečka a posádky na oběd
přivede zpět do prostoru startu a cíle, takže ani
o náhodná setkání v našich ulicích, či na silnicích
kolem Dobřichovic nebude jistě nouze.
JG

Veteráni pod zámkem 2019
Po roce se opět bude na konci května konat populární výstava historických vozidel pod zámkem
v Dobřichovicích. Tentokrát uvidíte kromě klasických nebo sportovních historických automobilů
různých značek, také stroje užitkové, zejména
různé druhy traktorů Zetor, nákladní automobil
Tatra nebo krásný autobus Škoda 706 RTO. Očekáváme kolem 70 strojů a pokud možnosti dovolí,
roztopíme i parní stroj!
V roce 2019 se také více zaměříme na bohatý
doprovodný program pro děti, které se rozhodně
nebudou na výstavě nudit. Po celý den bude
hrát živá kapela i reprodukovaná dobová hudba.
Stánek s dobrým občerstvením, skvělým místním
pivem MMX a kvalitní kávou bude návštěvníkům
k dispozici u vstupu, který letos bude u dobřichovického mostu. Tento rok bude výstava navíc
spojena s tradičními farmářskými trhy! Opět
se budeme snažit, aby to byla pro účastníky
i návštěvníky příjemná událost. Těšíme se na Vás
již v sobotu 25. května! Výstava se koná od 10:00
do 16:00 hodin! Více informací naleznete na
našich stránkách www.vccd.cz nebo na facebookovém profilu @vccdobrichovice.
Jiří Krupička, prezident klubu VCCD

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Lyžáky 2019
Každou zimu pořádá ZŠ Dobřichovice lyžáky
(lyžařské kurzy). Letos byly tři, kterých se zúčastnilo celkem 102 dětí. Ten první byl pro sedmáky,
druhý pro deváťáky a třetí pro osmáky a šesťáky.
Mnoho let už jezdíme jen do Alp, kde využíváme
základny JEKY v Pruggernu (oblast Schladmingu).
V Alpách jsou podmínky pro všechny kategorie
lyžařů velmi dobré, někteří mají představu, že
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tam mohou jezdit jen skvělí lyžaři, ale pravdou je
opak, pro začátečníky tam jsou podmínky přímo
ideální. Takže letos hned po třikrát v sobotu bylo
před školou rušno, když jsme se naloďovali do
autobusu.
Cesta autobusem vždy uběhla rychle a ještě
před setměním jsme byli na místě. Jako vždy
následovalo rozdělení do pokojů, rozbalování,
povlékání postelí a první společná schůzka, kde
se projednávaly organizační věci a v neposlední
řadě poučení o bezpečnosti. Během těchto aktivit
se uvaří večeře, takže hned po schůzce se může
začít hodovat, následuje mytí nádobí a večerka.
S večerkou je to první den vždycky problém,
všichni jsou plní dojmů, sice jsou všichni v posteli,
je zhasnuto, ale nikomu se nechce spát, usnout
se daří až po půlnoci. Díky náročnému programu
je usínání v dalších dnech dřívější a ráno jsou
někteří k neprobuzení.
Po snídani vždy vyrážíme na svah, v autobuse
obvyklá kontrola, máte boty, permici, rukavice,
helmu, atd. Jasně, že někomu pokaždé něco
chybí. Tento každodenní rituál vždy někoho přistihne nepřipraveného, úprkem tedy do pokoje
a zpět do autobusu. Je to až neuvěřitelné, ale
všechny tři kurzy měly po většinu doby slunečné
počasí, sněhu bylo víc než dost. Takže jakmile
jsme vyjeli lanovkou nahoru, otevřela se nám
nádherná scenérie, přivítaly nás skvěle připravené sjezdovky zalité sluncem, mohli jsme se
dosyta věnovat zdokonalování lyžařského umění,
což se v drtivé většině dařilo. Po lyžování je na
programu osobní volno a večeře. Večeře jsou většinou luxusní, jídla je ostatně až moc, vždy zbývá,
takže si nikdo nemůže stěžovat na hlad. Po večeři
úklid v kuchyni v podání služby, což spočívá
v úklidu jídelny a mytí nádobí.
Tenhle způsob lyžáku je vlastně i výchovně
vzdělávacím kurzem, kde se dětí učí pomáhat
v kuchyni a uklízet si po sobě. Je až s podivem,
kolik dnešních dětí evidentně netuší, jak se myje
nádobí, vytírá podlaha, stele postel, jak vypadá
odpadkový koš, že skříň je na odkládání věcí
a třeba i obyčejná škrabka na brambory je zcela
záhadným předmětem. Večerní program si děti
připravují samy, většinou je to skvělá zábava,
i když ti starší by nejraději někam zalezli se svými
mobily, které, jak můžeme pozorovat, se stávají
středobodem jejich života.
Každý týden vždy utekl jako voda, je skvělé,
že se nikomu z dětí nic nestalo, paráda. Děti byly
nadšené, naučily se spoustu nových věcí nejen
v oboru lyžování a už si domlouvají, že příště
pojedou zase.
B. Stejskal

Ve škole se pořád něco děje ...
Nedávno jsme u nás přivítali dva zajímavé hosty.
Nejprve dorazil nadějný mladý herec Zdeněk
Piškula, který s dětmi besedoval nejen o herectví a svých rolích, ale o životě vůbec. Druhým
hostem byl pak Zdeněk Polach se svým Matýskem, který svým vystoupením rozesmál všechny
děti z družiny.
Návštěvy nejezdí jenom za námi do školy, ale
my také sami vyrážíme „do světa“. Některé třídy
byly v divadle, sedmáci vyrazili na prohlídku
Pražského hradu, 1. B navštívila Muzeum smyslů
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v Praze, prvňáci a druháci společně navštívili
Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě a v neposlední řadě 4. A navštívila Kancelář prezidenta
republiky.
Všechny tyto akce, jakkoli různorodé svým
obsahem, mají však něco společného, na co
můžeme být právem pyšní. Posuďte sami.
Prezidentská kancelář nám po návštěvě 4.
A napsala toto:
„Vážená paní učitelko, ráda vzpomínám na
exkurzi s Vašimi žáky. Byli bystří, zvídaví, vnímaví
a zároveň disponovali mnoha znalostmi z různých
oblastí, o kterých jsme hovořili. Nadto jim to moc
slušelo. Věřte mi, že takovýchto tříd u nás bylo jako
šafránu. Byli opravdu výjimeční.“
Oddělení styku s veřejností, Kancelář prezidenta republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1
Po návratu prvňáků z Čechovy stodoly jsem
dostala následující e-mail:
„Dobrý den paní Mejstříková, opravdu mě
chování, schopnost naslouchat a vědomosti
k tématu u Vašich dětiček mile překvapily a velice
pěkně se mi s nimi pracovalo. Proto, tak jak jsem řekl
už ve výstavě, velice rád bych zde Vaše dětičky uvítal
i na našich dalších tématech, např. Staré pověsti,
Masopust ... Celý čas strávený s vašimi dětmi byl pro
nás velmi milý, klidný a dětičky se chovaly i k sobě
navzájem velice hezky, což v dnešní době není nic,
co by bylo běžné, a věřte mi, máme to s čím porovnat. Jen tak dál!“
S pozdravem Selka Dorota, (R. B. a celý tým
Čechovy stodoly)
A to nejsou zdaleka jediné pozitivní ohlasy,
další lidé mi volají nebo při osobním setkání
chválí vzorné chování a vystupování našich žáků.
V dnešní uspěchané době řešíme spoustu
„důležitých“ věcí, a proto nám asi nezbývá čas
na to nejdůležitější – na pochvalu. Myslím, že
žáci i učitelé ZŠ Dobřichovice si velkou pochvalu
opravdu zaslouží.
Mgr. Petra Mejstříková Sulková

Školička Lumek přeje krásné jaro

Návštěva předškoláků
Ve dnech 26. 3. a 8. 4. jsme na prvním stupni přivítali vzácnou návštěvu. Přišli se k nám podívat
předškoláci z MŠ Lety a Dobřichovice. Naši prvňáci
si pro děti ze školek připravili pracovní list, ukázali
jim, co všechno se za těch sedm měsíců, co do
školy chodí, naučili a není toho málo. Předvedli,
jak již umí číst, psát a počítat. Navzájem si zazpívali a každý předškolák si odnesl i malý dárek.
Doufám, že se jim u nás líbilo a 16. dubna se
na všechny moc těšíme u zápisu.
Mgr. Petra Mejstříková Sulková

Zápis průběžný, „Den
otevřených dveří a kukanda“
ve školičce Lumek
Školička Lumek sídlí v Dobřichovickém domku,
v ulici 5. května 12 v Dobřichovicích a od svého
založení má pro děti a rodiče stále stejné jistoty:
L – laskavost, přátelství a důslednost
U – užíváme si radost z objevování světa a učení
se, nejsme jen hlídání
M – máme se rádi, o děti se staráme srdcem,
máme malý kolektiv (max. 12 dětí)
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E – empatie
K – krok za krokem, klid a pohoda
Den otevřených dveří chystáme na středu 15.
května 2019 mezi 17. a 18. hodinou. Protože pro
vás máme již mnoho let otevřené dveře po předchozí domluvě kdykoliv během roku, je tento čas
spíše časem pro vaše otázky a naše odpovědi.
Část našeho týmu bude připravena odpovědět na
jakékoliv Vaše otázky týkající se školičky Lumek.
A co je to kukanda? To je právě den otevřených dveří po celý rok. Můžete nám „nakouknout
pod pokličku“. Říkáme tomu přijít „na kukandu“.
Předem zavoláte, domluvíte se termín, posedíte
u nás, podíváte se na program, můžete s sebou
vzít své dítko. A třeba se rozhodnete nám ho
svěřit.
Nemáme oficiální zápisový den, protože děti
přijímáme kdykoliv v průběhu roku, jsou-li volná
místa. Zápis máme průběžný. Doporučujeme
si rezervovat místa již během května, června,
abyste si mohli vybrat dny, které si přejete.
Těšíme se na Vás!

Tým vychovatelek školičky Lumek a Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz, www.facebook.com/
skolickaLumek/, e-mail: info.lumen@seznam.cz

Letní provoz – školička Lumek
v Dobřichovicích
Po několika letech obnovujeme na žádosti
maminek letní provoz ve dvou červencových
týdnech.
Letní provoz 8. – 12. 7. a 15. – 19. 7. je připraven
pro děti ve věku obvykle 3 – 6 let. První týden
a další týdny je možné využít nabídku Dobřichovického domku na příměstské tábory.
Pokud máte zájem nám svěřit svoje dítko,
kontaktujte nás na info.lumen@seznam.cz, info.
lumek@seznam.cz, nebo na telefonu 731 488
774, či 734 483 188.
Těšíme se na Vaše děti.
www.ilumen.cz, www.facebook.com/skolickaLumek/, e-mail: info.lumen@seznam.cz

4/2019

Zajímavosti
Berounka již není
splavnitelným vodním tokem
Podle zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995
Sb. byla Berounka mnoho a mnoho let zařazena
mezi tzv. „splavnitelné vodní toky“. Znamenalo
to, že za jistých okolností by bylo možno vybudovat vodní cestu mezi Radotínem a Berounem
pro říční dopravu. Obyvatelé všech obcí Dolního
Poberounčí proti tomu protestovali, ale bylo to
v zákoně, i když se každému soudnému člověku
zdálo, že to je velký nesmysl.
Zákon byl nedávno rozhodnutím poslanců
změněn i přes odpor Ministerstva dopravy ČR
a náš úsek Berounky byl ze splavnitelných řek
vyňat. Zdravý rozum zvítězil. Ještě se ale k návrhu
musí vyjádřit senátoři a pan Zeman.
vk

Centrum komplexní péče vás
zve
Krásný den všem našim spoluobyvatelům
města Dobřichovice. Každý měsíc vás na těchto
stránkách zveme k návštěvě našeho centra sídlícího v ulici Na Vyhlídce (mimochodem – sídlíme
až na samém vršku a je odtud opravdu krásný
výhled) a poodhalujeme Vám část naší bohaté
nabídky služeb. Ani dnes tomu nebude jinak.

Věděli jste, že v našem centru máme tým
zkušených psychologů, kteří nabízejí nejen
individuální psychoterapii, ale také terapii
párovou, či rodinnou? Nabídnout vám můžeme
i profesní poradenství a koučování, či psychoterapii zaměřenou na tělo (bioenergetiku). Aktuálně máme velmi příznivé objednací termíny,
na terapii tedy nebudete muset dlouho čekat.
Klienti pojišťoven 205, 209 a 211 mohou služby
psychologů čerpat v rámci zdravotního pojištění, klienti ostatních pojišťoven pak za přímou
úhradu.
Chcete si přijít zacvičit?
Čchi-kung pro ženy i muže s podtitulem „Probuďte svou energii“ se koná 12. 5. pod vedením
jedinečné Petry Arcimovičové. Už je to možná
klišé, ale toto tradiční čínské zdravotní cvičení je
pod jejím vedením opravdu zážitkem a umožní
vám na celý den zapomenout na problémy
a věnovat se jen sobě a svému tělu.
Víkend 18. a 19. května bude v našem centru
opět ve znamení cvičení dle Feldenkrasiovy
metody pod vedením certifikované lektorky Jitky
Nagy. Přijďte se naučit vnímat své tělo a zdokonalit jeho funkčnost. Workshopy jsou určeny pro
každého bez ohledu na věk či fyzickou kondici.
Své si odnese mladý sportovec, hudebník vystavovaný stereotypním pohybům, ale i běžný
člověk, který má pohybové obtíže. V sobotu 18.
5. cvičíme Od hlavy až k patě, v neděli 19. 5. Paže,
ruce, střed těla.

Chtěli byste si vychutnat lázeňskou péči, ale
z různých důvodů odjet nemůžete či nechcete?
Vyzkoušejte náš letní pobyt Aby tělo nebolelo.
Pětidenní intensívní rehabilitace připravená
přesně dle vašich individuálních potřeb je
vhodná pro ženy i muže jakéhokoliv věku. Bude
jistě také skvělým dárkem pro vaše rodiče či
partnery, kteří si občas na bolesti zad či kloubů
stěžují.
Mgr. Kateřina Šestáková
www.ckp-dobrichovice.cz

Ponožková výzva
Ve čtvrtek 21. března jsme se v naší dobřichovické mateřské škole všichni svorně připojili k tzv.
Ponožkové výzvě, která připomíná Světový den
Downova syndromu. Symbolicky jsme si oblékli
v tento den každou ponožku jinou, abychom
okolí ukázali, že i lidé, kteří se od nás liší, mají mezi
námi své místo, že máme otevřená srdce a ruku
podanou k pomoci.
Využili jsme této příležitosti k povídání si
s dětmi o tom, že nejsme všichni stejní a že být
jiný nemusí znamenat být na okraji. Jsme moc
rádi, že se k naší výzvě připojilo i nemálo rodičů
a těšíme se na příští rok, kdy tuto tradici znovu
upevníme.
Veronika Horáčková,
učitelka MŠ Dobřichovice
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Všichni přišli do školy v různých ponožkách

Putování na Říp
Spolek Cesta Česka pořádá již 5. ročník Poutě
Českého Anděla na památnou horu Říp. Pouť,
kterou spolek pořádá za podpory obce Ctiněves,
se uskuteční v sobotu 18. května 2019. Akce bude
zahájena v 10 hod ve Ctiněvsi na návsi, odkud se
poté účastníci vydají na horu Říp a zpět. Od 13
do 18 hod bude v obci připraven bohatý doprovodný program, na který od 19 hod navazuje
taneční zábava v restauraci U praotce Čecha.
Pouť je určena pro všechny věkové kategorie
a každoročně se jí účastní stovky poutníků z celé
republiky.
JaCe

Na máje „přiletí“ Sejkorky,
dorazí soubory z Moravy
i Rakouska
Zbývá doladit poslední detaily, jinak už je
program poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje hotový. V kraji kolem dolního
toku řeky Berounky a pod brdskými Hřebeny se
všechny květnové víkendy bude konat už podvacáté.
Kdo »ujíždí« na folkloru, ten si od něj v květnu
neodpočine. Na devíti místech poberounského
i podbrdského kraje – a v Praze na Kampě k tomu
– se bude konat jubilejní, dvacátý ročník festivalu
Staročeské máje. A že je na co se těšit!
Nejdřív »nováčci«. Až z Kunovic na moravském Slovácku na máje dorazí folklorní soubor
Lintava. Vystupovali už v Portugalsku, Španělsku i Řecku, v červenci pojedou do Francie. A v
sobou 4. 5. je můžete vidět v Berouně. Slyšet
taky – přivezou si cimbálovku. Z východočeských Slatiňan do Černošic »přiletí« dětský soubor
Sejkorky. Premiéru u Berounky si odbudou
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Dobřichovická Morana jde do soutěže
i pražský Verpán, Baletní škola Terezie Dudové či
renomovaná Taneční škola Betty. Větší část programu na pražské Kampě se ponese v alpském
»jódlovacím« duchu – postarají se o to soubory
z rakouského Hallstattu. Z Moravských Budějovic
se k Vltavě vypraví Hřebečský taneční soubor.
Po mnoha letech se na poberounský festival
vrátí mělničtí Jarošovci či benešovský Benešáček, z Mostu si to k Berounce zamíří Krušnohorská dudácká muzika. Přijede Moták, Mateník,
Vrbina, Modřenec, Praštěnka, Vonička, Melodika..., »domácí barvy« budou hájit Notičky,
Klíček, Proměny, Pramínek, Třehusk..., pravověrné
dechovkáře jistojistě potěší jihočeská Netolička,
chodská Domažličanka a Sedmihorka či 12 Plzeň.
A k tomu několik pěveckých sborů, vystoupení dětí z mateřských i základních škol, průvody
krojovaných účastníků, pobožnosti, jarmarky,
ceremoniály žádání o právo, česká i moravská
beseda, kácení májek, večerní zábavy, posezení
s muzikou…
Více na: http://maje.nasenoviny.net

XX. Poberounský folklorní
festival Staročeské máje 2019
BEROUN, Barrandovo náměstí – sobota 4. května
2019
VINAŘICE u Berouna, náves – sobota 4. května
2019
SVINAŘE, areál Sokola – sobota 11. května 2019
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní náměstí –
neděle 12. května 2019
PRAHA, náplavka u Hergetovy cihelny – úterý 14.
května 2019
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves – sobota 18. května 2019
LETY u Prahy, náves – sobota 25. května 2019
VŠERADICE, u hospody – sobota 25. května 2019
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves – sobota 25. května 2019
KARLŠTEJN, náměstí – neděle 26. května 2019

Dobřichovická Morana
Letos poprvé se do soutěže Moran zapojil i TJ
Sokol Dobřichovice. Moranu vyráběly pod
vedením sestry cvičitelky Lucie Oravské děti
z oddílu předškoláků. Zadání pro letošní rok bylo
použít co nejpřírodnější materiály. Děti si přály
mít Moranu krásnou jako princeznu a ne ošklivou či strašidelnou. Takže naše dobřichovická
sokolka Morana měla krásné vlasy spletené do
dvou copů, věneček z vaječných skořápek, které
děti samy barvily a usmívala se. Oblečená byla
v sokolském oblečení věrné gardy. Konkurence
byla veliká, sešlo se 12 různých Moran, každá
byla jiná. Některé opravdu strašidelné. Nakonec
právem ta nejstrašidelnější vyhrála. Slavnosti
Morany se konaly v sobotu 6. dubna 2019 v Černošicích v parku Berounka. Naše sice nevyhrála,
ale přesto si děti užily spousty zábavy a legrace
při její výrobě a pak odpoledne na slavnostech.
Na závěr byly všechny Morany zapáleny a poslány
po proudu Berounky.
IN

Pohádkový les slaví 10 let
Přesně před tolika lety se na svou cestu za pohádkovým dobrodružstvím vydali první soutěžící.
Letošní jubilejní ročník s názvem Návrat v čase
již tradičně odstartuje z údolí pod Čábrakem
a skončí na Mořince, kde bude pro děti i jejich
doprovod připraven jarmark, tvořivé dílny
a dobré občerstvení. V doprovodném programu
vás pobaví Dřevěné divadlo Honzy Hrubce se
svými pohádkami. Na Pohádkový les – Návrat
v čase je možno zakoupit vstupenky v předprodeji na webu RC Leťánek nebo na startu 1. 5. 2019
mezi 13,00-15,00 hodinou.
RC Leťánek – info@letanek.cz
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Pastelková snídaně
Michaela Nesměráková, milovnice pastelek
a vonných esencí, lektorka kurzů automatické
kresby a maminka tříletého syna, bude hostem
Pohodové snídaně ve čtvrtek 16. května v CKP.
Jak dobře začít nový den? Jak zvládnout
všechno, co potřebujete – v souladu se sebou,
rodičovstvím a svou prací? Jak žít ve šťastném
partnerství? A ve štastné rodině?
Speciálně s etentokrát budeme věnivat
tématu jak harmonizovat své zdraví, vztah se
sebou a svými blízkými pomocí automatické
kresby a esenciálních olejů. Součástí setkání je
chutná snídaně, inspirace a praktické tipy pro
zdravý a pohodový život. Bonusem rozcvička – za
pěkného počasí venku.

Připravujeme: 6. června snídani s Magdalénou
Dobromilou, bylinkami a představením její nové
knihy. Pohodové snídaně se konají v Dobřichovicích na adrese Na Vyhlídce 582, v areálu CKP. Více
informací najdete na www.zivaradost.cz. Místo je
třeba si předem rezervovat, prostor je komorní.
Těšíme se na setkání!
Iveta Kučerová, www.zivaradost.cz nebo
zenske@centrum.cz

Dobřichovický domek na
Dobřichovické míli
V sobotu 13. 4. 2019 se v parku již tradičně
rozběhl oblíbený závod Dobřichovické míle
pořádaný základní školou Dobřichovice.
Středisko volného času Dobřichovický domek

otevřelo v tomto školním roce nově také kurz
atletiky pod vedením učitelky Lenky Košťálové. Kurz momentálně navštěvuje celkem 16
dětí a polovina z nich se zúčastnila závodu Dobřichovické míle. Velmi mě těší, že se z tak malého
počtu přihlášených běžců hned 5 dětí umístilo na
předních místech tabulky.
UMÍSTĚNÍ
1. MÍSTO
1. MÍSTO
2. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

JMÉNO
ALEXY Elena Magdalena
DOČEKAL Martin
NOVÁKOVÁ Valentýna
ŠŤASTNÝ Martin
HRON Jonáš

VĚKOVÁ KATEGORIE
DĚVČATA STARŠÍ (2010-2011)
KLUCI NEJMLADŠÍ (2014-2015)
DĚVČATA MLADŠÍ (2012-2013)
KLUCI STARŠÍ (2010-2011)
KLUCI MLADŠÍ (2012-2013)

Gratulujeme všem zúčastněným dětem,
Lence k úspěchům a zúročeným tréninkům
a hlavně všem přejeme radost z pohybu a pevné
zdraví.
RA, SVČ Dobřichovický domek

Sport

Mistryně ČR ve skialpinismu Zuzana Dybalová
z Dobřichovic

Zlatá medaile z Mistrovství ČR
ve skialpinismu 2019 putuje
do Dobřichovic
První březnovou sobotu se ve Špindlerově
Mlýně konalo Mistrovství ČR ve skialpinismu
2019, vrcholný závod Hudy Českého poháru.
Na start se postavilo 87 závodníků ze všech
kategorií a již od prvních metrů bylo jasné,
že závod se pojede velmi rychle. V kategorii
Kadetky obsadila 1. místo Zuzka Dybalová z HO
Namche, která trať dlouhou 8,2 km s převýšením 690 m zdolala za 1hod 36 minut. Trať byla
velice náročná, protože po dvoudenním dešti
přes noc zmrzly připravené stopy, klouzaly pásy
a závodníci při výstupu museli využívat především sílu rukou.
Mistrovství ČR bylo finálovým závodem Hudy
Českého poháru ve skialpinismu, který se skládal
z 5 závodů. Zuzka se zúčastnila ještě závodů na
Dolní Moravě (Vertikal) a v Říčkách (Skialp Night),

DoBiholky vyhrály 1. volejbalovou ligu
z kterých si rovněž odnesla vítězství. Díky tomu
se ve své kategorii stala celkovou vítězkou Hudy
Českého poháru ve skialpinismu 2019. Blahopřejeme!!
Soňa Boštíková, Namche

Ženské Áčko vítězem první
volejbalové ligy
V posledních utkáních finálové skupiny se našim
děvčatům příliš nedařilo – zvítězila sice doma
dvakrát nad Plzní (3:2 a 3:2), ale v Budějovicích
dvakrát prohrála (3:2 a 3:1); na jejich prvoligovém prvenství se však nic nezměnilo. Závěrečná
tabulka má (pro nás radostnou) podobu:
1. Dobřichovice A 47 b. 2. Č. Budějovice 39 b.
3. Plzeň 33 b.
4. Střešovice 27 b.
5. Hlincovka 22 b.
6. Hronov 12 b.
Doplňme ještě, že naše Áčko z celkového
počtu dvaceti utkání sedmnáctkrát zvítězilo,
poměr setů má 56:26.

Dobi-holky, jak si samy říkají, tak postoupily do baráže, kde se utkaly s extraligovým
družstvem Sokola Šternberk. V obou prvních
utkáních, která se hrála 6. a 7. dubna na hřišti
soupeře, po nevýrazném výkonu prohrály, takže
pro postup do extraligy by musely v dalších třech
zápasech zvítězit. To se jim bohužel nepodařilo,
neboť už v následujícím utkání (12. dubna na
domácí půdě) svému soupeři podlehly; v prvním
setu sice zvítězily 29:27, ale po nešťastné prohře
ve druhém (24:26), prohrály i v dalších dvou
(17:25 a 20:25). Naše děvčata v tomto posledním zápase podala velmi dobrý výkon a nebýt
administrativního nedopatření, které v baráži
neumožnilo nastoupit dvěma klíčovým hráčkám,
mohlo všechno dopadnout lépe. I tak však našim
Dobi-holkám k výkonům, které podávaly během
baráže i prvoligové soutěže, gratulujeme! Extraligu sice v příští sezóně hrát nebudou, ale třeba se
to povede příště.
Koncem března zakončilo svou soutěž
(krajský přebor 1. třídy) i naše mužské Béčko.
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V konečné tabulce obsadilo sedmé místo, se
stejným počtem bodů jako šestý Český Brod.
Zvítězili muži Mělníka před druhým Benešovem
a třetími Tuchlovicemi.
Zatímco jedni končí, druzí začínají. Rozbíhá se
totiž zbývající část krajského přeboru 2. třídy, kde
hraje naše ženské Béčko, které je po podzimní
části na výborném druhém místě za prvními
Zdicemi a před třetími Hořovicemi. Zahajuje již
27. dubna v Králově Dvoře, pak hraje dvakrát
doma ( 4. a 11. května s Komárovem a Hořovicemi) a končí 18. května v Berouně. Udrží-li si
druhé místo, bude hrát s prvními dvěma družstvy
ze zbývajících dvou skupin o postup do první
třídy. Doufejme, že to vyjde!
HgS

Tenis Dobřichovice
Soutěže nám za chvíli vypuknou a my se pilně
s hráči připravujeme na jejich první zápasy. První
dva hrací víkendy jsme změřili síly s tenisovou
akademii Tenis akademie Bálek.
Výsledky:
7. 4. TJ Sokol Dobřichovice – Tenis akademie
Bálek: 4 : 7
14. 4. TJ Sokol Dobřichovice – Tenis akademie
Bálek: 7 : 4
Tenisový areál v Dobřichovicích je od 13.
dubna plně otevřen a už proběhlo několik tréninkových zápasů pro děti, ale i dospělé.
Jiří Machek

Tenisové jaro 2019 v F. H.
Tenis klubu Dobřichovice
Tenisové jaro patří neodmyslitelně týmovým
soutěžím. Náš klub má vždy dva týmy ve všech
věkových kategoriích, hrajících dvě nejvyšší
možné soutěže.
Družstvo dospělých bude letos startovat
s ambicemi na celkové vítězství. Vždyť na soupisce nalezneme mnoho zvučných jmen nedávné
minulosti. Za všechny jmenujme alespoň: Pála
Petr, Luxa Petr, Přinosil David, Vízner Pavel,
Suková Helena, Olga Blahotová a mnoho dalších.
Největší naděje ovšem vkládáme do družstva našich tenisových „benjamínků“ v kategorii
Babytenis. Nejinak tomu bude i v staršího žactva
a týmu dorostenců. Sestavy týmů jsou silné
a očekáváme boj o postup na Mistrovství České
republiky 2019.

Závody dračích lodí

V přátelském utkání vyhrál TJ Sokol Dobřichovice
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Vážení přátelé a sportovní fanoušci, dovolujeme
si Vás pozvat na dnes již tradiční závod dračích
lodí v Dobřichovicích. Letošní již šestý ročník proběhne ve dnech 30. dubna jako tréninkový den
a 1. května 2019 jako den soutěžní.
Po oba dny bude zajištěn bohatý servis. Ve
středu po ukončení a vyhlášení výsledků závodního dne zahraje místní nám dobře známá
skupina AFTER 40. Jste všichni srdečně zváni.
Přijďte podpořit své známé a kamarády včetně
juniorských posádek.
Za pořadatele Vás srdečně zve Miroslav Ostrýt
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Stojící zleva: P. Vymetálek, M. Charvát, P. Luxa, D. Prinosil, F. Háva. Dole zleva:
P. Mojha, O. Blahotová, I. Belejová, D. Simonová

22. ročník Dobřichovické míle
Základní škola Dobřichovice uspořádala v sobotu
13. dubna 2019 již 22. ročník Dobřichovické míle.
Ani chladné počasí neubralo na kvalitě závodů
a neodradilo návštěvníky. Celé akce se zúčastnilo
množství lidí. Sice nepadl rekord co se týče počtu
závodníků, ale konečné číslo 280 startujících je
vzhledem k počasí velmi pěkné.
Přihlížející a fandící diváci a další návštěvníci
akce zaplnili celý park, každý si tu přišel na své,
závodníci si dobře zaběhali a ostatní se mohli
věnovat bohatému doprovodnému programu,

Dívky netrpělivě vyčkávají na startovní výstřel

který připravily vychovatelky ze školní družiny ve
spolupráci s moderátorem akce panem Moravcem. Další velmi zajímavé aktivity připravila
cestovní kancelář Robinson a zástupci LEGA.
Samozřejmě, že nechybělo tolik potřebné občerstvení.
Celkové výsledky naleznete také na www.
zsdobrichovice.cz, zde uvádíme jen vítěze všech
kategorií.
Bohuslav Stejskal
Vítězové jednotlivých závodů
Závod pro nejmenší
Jonáš Šára
Děvčata nejmladší
Barbora Stočesová

Kluci nejmladší
Děvčata mladší
Kluci mladší
Děvčata starší
Kluci starší
Žákyně nejmladší
Žáci nejmladší
Žákyně mladší
Žáci mladší
Žákyně starší
Žáci starší
Dorostenci a junioři
Ženy
Muži

Martin Dočekal
Tereza Vojtěchová
Vojtěch Kliment
Elena Magdalena Alexy
Matyáš Skřidlovský
Julie Kastnerová
Šimon Pešice
Justýna Filová
Adam Koukal
Kateřina Solničková
Jakub Knajfl
Alexander Polák
Petra Hašková
Vlastimil Flégl

Kultura u nás i v okolí
Je úchvatná!
Hra „Je úchvatná!“ bodovala na soutěži v Sadské,
získala čtyři ceny a nominaci do Vysokého n/
Jizerou
Dobřichovická divadelní společnost (DDS)
slaví další úspěch! Na konci března představila
v řevnickém kině novou komedii o nejtragičtější

zpěvačce všech dob s názvem Je úchvatná! a o
čtrnáct dní později s ní vyhrála soutěž v Sadské,
kde se konaly Klicperovy divadelní dny neboli
21. ročník středočeské postupové divadelní přehlídky souborů z malých měst.
Divadelníci získali kromě nominace do programu celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim
Vysoké nad Jizerou 2019 také čtyři ceny: Evža

Florence (Evža Koblížková) po koncertě v Carnegie Hall. Foto archiv DDS

Koblížková za herecký výkon v roli Florence
Foster Jenkinsové, Dušan Navařík za herecký
výkon v roli Cosmy McMoona, Lenka Mejstříková
za kostýmy a Dobřichovická divadelní společnost
za inscenaci.
V Sadské zahrála DDS hru Je úchvatná jen
jednou, ale zato s plným nasazením. Dá se říct,
že téměř vše se vydařilo, ačkoliv prostor jeviště,
zázemí a hlavně nástupy byly úplně jiné, než co

Florence (Evža Koblížková) naslouchá příteli Bayfieldovi (Ondřej Nováček).
Foto archiv DDS
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měli ochotníci vyzkoušené. Poradili si ale se vším
a porota měla výhrady vlastně jen k pojetí některých postav a pár dalších drobných připomínek.
I díky tomu se všichni aktéři Úchvatné mohou
těšit na soutěž do Vysokého.
Ještě před Sadskou měli diváci možnost vidět
Úchvatnou hned třikrát v řevnickém kině – a skoro
vždy bylo plno. Režie se tentokrát ujala Alena
Říhová. „Bylo to moje první samostatné režírování.
A náročnější, než jsem si myslela. Ale díky hercům,
kteří byli pro hru hodně zapálení, se mnohé vyřešilo
samo a za pochodu,“ pochvalovala si režisérka.
Hlavní roli skvěle ztvárnila Evža Koblížková,
která se na ni velmi pečlivě a dlouho připravovala.
„Poměrně dost jsem o Florence zjišťovala. A chodila
jsem na hodiny falešného zpěvu,“ přiznala Evža,
podle níž ji s Florence spojuje láska k hudbě. „A
silný tah na branku. Ona moc chtěla a podřídila
tomu celý život. To máme my muzikanti společné.
Odmalička jsme zvyklí pravidelně pracovat a jít za
svým cílem, protože víme, že nic nemůžeme ošidit.“
Se stejným nadšením hráli také další představitelé: Dušan Navařík zářil jako klavírista Cosma
McMoon, Ondřej Nováček bavil svými replikami
v roli bodrého Angličana St. Claira Bayfielda,
Kateřina Filla Věnečková se s chutí vžila do role
přítelkyně Dorothy, mexickou pomocnici Maríu
ztělesnila Irena Neradová a nepříjemnou osobu
bojující za práva kvalitního zpěvu zahrála Lucie
Hochmalová. Tehdejší atmosféru skvěle navodila dámská vokální skupina Cabinet v dobových kostýmech ve složení Stanislava Čížková,
Lenka Kapsová, Petra Nováková, Petra Součková,
Barbora Šmídová a Alžběta Šubrtová.
Pokud jste nejnovější hru DDS ještě neviděli,
budete mít možnost zhlédnout ji v červnu a v
červenci během divadelních slavností na zámku
v Dobřichovicích.
(lh)

Kulturní přehled
Dobřichovic
na květen 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Dětská výstava Arteradky výstava
potrvá do 12. května
Od 15. května – 30. května opět můžete
zavítat na výstavu Stavební vývoj
Dobřichovic

Café galerie Bím
Café galerie Bím
Do 30. dubna 2019
Seš sexy – Výstava obrazů Richarda
Augustina
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Další kulturní akce
Středa 1. května –
Dobřichovice Na Víru
Dračí lodě – závody na
Berounce
Přihlášky na
www.dracilode-dobrichovice.cz.
Hlavní pořadatel Miroslav Ostrýt

Sobota 4. května od 14:00 –
16:00 ve skautské klubovně
v areálu sokolovny
Lukoláda – soutěž
v lukostřelbě
Pořádá skautské středisko „Lesní
Moudrost“

Sobota 11. května 10:00 –
13:00, start od zámku
Půlmaraton + zkrácených 10
km a dětský závod 1 km
Pořádá: Rubikon radost v pohybu
a město Dobřichovice

Čtvrtek 16. května od 19:30 za
zámku
Swingový koncert Jitky
Vrbové a Stáni Čížkové
s doprovodnou skupinou
Nocturno Radima Linharta
Předprodej v Infocentru 150,- a 100,- Kč,
na místě o 50,- Kč více.
Pořádá: KC Dobřichovice

Pátek 17. května od 16:00
a 17:00 na zámku
Vítání občánků narozených
v roce 2018
Pořádá město Dobřichovice

Sobota 18. května,
Dobřichovice – Lety – Mokropsy
Dobřichovická degustační
a duchovní míle
Pořádá místní sdružení ODS a město
Dobřichovice.

V rámci této akce proběhne mezi 16
a 17 hodinou přehlídka a defilé vozů
Chevrolete Corvette v ul. 5. května

Úterý 21. května v 19:00 na
zámku
Hudební cestopis 17.
věku – Komorní hudba pro
zobcovou flétnu a loutnu
G. Frescobaldi, A. Scarlatti, H. Purcell,
M. Locke, J. van Eyck a další v podání
Jana Kvapila (zobcové flétny) a Jana
Čižmáře (loutna).
Vstupenky v předprodeji v Infocentru
150,- a 100,- Kč. Pořádá KC Dobřichovice

Pátek 24. května kaple
sv. Judy Tadeáše Dobřichovice
Noc kostelů – pestrý hudební
program připravuje místní
farnost
Vystoupí například Jaroslav Šaroun
a místní ZUŠ

Sobota 25. května pod
zámkem 10:00 – 16:00
Veteráni pod zámkem
Výstava klasických a sportovních
historických automobilů různých značek
a užitkových strojů. Očekáváme kolem
70 strojů.
Pořádá Veteran Car Club a město
Dobřichovice

Pátek 31. května
ZUŠ Open – hudební projekt
Magdaleny Kožené
Na různých místech ve městě vystoupí
žáci dobřichovické ZUŠ

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Koncert Filharmonie v lese
Po úspěšné loňské premiéře zavítá poslední květnovou sobotu 25. května do řevnického Lesního
divadla opět Pardubická komorní filharmonie.
Pod dirigentskou taktovkou Debashishe Chaudhuriho se můžete těšit na výběr árií Mozarta,
Verdiho či Offenbacha. O jejich interpretaci
se postarají hned dvě sólistky, které zazpívají

i několik duetů – nevidomá sopranistka Eva Blažková a řevnická mezzosopranistka Ester Pavlů.
Úvod bude patřit předehře k opeře Lazebník
sevillský, závěr obstará Italská symfonie od
Mendelssohna-Bartholdyho. Dojde i na jedno
hudební překvapení k 30. výročí Sametové revoluce, kterému je celý koncert věnován.
„Mám obrovskou radost, že se nám podařilo
založit tradici velkého filharmonického koncertu
pod širým nebem v Poberouní,“ říká dirigent
a hlavní tvůrce programu Debashih Chaudhuri
a dodává: „Loňský premiérový koncert byl úžasný.
Pardubičtí filharmonici byli nadšení z úžasného přírodního prostředí Lesního divadla. Je pro ně ctí zde
vystupovat a už se těší na letošní repertoár.“
Vstupenky do Lesního divadla na sobotu 25.
května od 19 hod, v ceně 270 Kč (zlevněné pro
seniory a děti do 15 let za 170 Kč a rodinné 2+2 za
550 Kč) můžete snadno zakoupit online na webových stránkách GoOut.cz. Klasické tištěné lístky
nabízí také informační středisko v ulici 5. května.
vs
Přátelský dialog výšek a hloubek
V neděli 12. května od 18 hodin se bude v sále
řevnického Zámečku konat koncert Lukáše
Hynka-Krämera, flétnisty a sólisty opery Národního divadla (bas). Vystoupí též jeho hosté: Jana
Vychodilová (klavír), Alžběta Vlčková (violoncello)
a Marie Hynková (housle).
Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava
Martinů a francouzských impresionistů.
Rezervace platné do 17.30 hod. jsou možné
na kultura@revnice.cz.
Vstupné: 100/50 Kč.
vs
Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterýsobota 9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin,
v pondělí je zavřeno.
Cyklus Koncerty v kině Řevnice pokračuje
i letos
I letos probíhá v řevnickém kině koncertní cyklus
KONCERTY V KINĚ. Jarní cyklus pak završí “energiser” MINUS 123 MINUT dne 2. května od 19:30
hodin.
www.minus123minut.cz
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v městské knihovně Řevnice, Infocentru Dobřichovice, nebo online na webu
www.pa-intermedia.com
Přijďte hojně a prosím, dejte vědět i svým
známým. Děkuji a přeji krásné jaro!!
Lucie Kukulová
Kino Řevnice květen 2019
Středa 1. května / 20:00 Monetovy lekníny
Pátek 3. května / 17:30 UglyDolls
20:00 Avengers
Sobota 4. května / 14:00 Avengers
17:30 Teroristka
20:00 The beach bum
Středa 8. května / 20:00 Ženy v běhu
Pátek 10. května
17:30 Pokémon: Detektiv Pikaču
20:00 Co jsme komu zase udělali
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Linka tísňového volání – 112

Od

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

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

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

před zámkem
sobota 11. a 25. května od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz
Sobota 11. května
16:00 Avengers
20:00 Bohemian Rhapsody
Středa 15. května
20:00 Modlitba
Pátek 17. května
17:30 UglyDolls
20:00 Zelená kniha
Sobota 18. května
16:00 Pokémon: Detektiv Pikaču
20:00 Teroristka
Středa 22. května
20:00 Moje století
Pátek 24. května
17:30 V oblacích
20:00 Syn temnoty
Sobota 25. května
16:00 Aladin
20:00 Bolest a sláva
Středa 29. května
20:00 Klimt a Schiele - Éros a Psyché

20

Pátek 31. května
17:30 Aladin
20:00 Rocketman

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817,
mail: kultura@mestocernosice.
http://www. mestocernosice.cz
Program Club-Kina Černošice na 2019
12. 5. – Májové slavnosti
1. 6. – Královský průvod
5. – 9. 6. – Jazz Černošice 2019 jazzový festival
17. – 18. 8. – černošická Mariánská pouť
24. 10. – čtvrtek Jazz in Duo (Polsko) koncert
29. 10. – úterý The Rainbreakers (UK) koncert
22. 11. – pátek The Catfish (UK) bluesový festival
8. 12. – neděle Ben Poole (UK, CZ)

Poruchy 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
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
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Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2019
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V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
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