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O optimalizaci trati se opět jedná
Volby do zastupitelstva města budou v říjnu
V červenci do divadla na zámecké nádvoří
Nové knihy v knihovně
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Slovo starosty
Ukončení činnosti členů
přestupkové komise

Automobiloví veteráni se
setkali pod zámkem

Koncem května mi bylo předsedkyní Komise
pro projednávání přestupků města Dobřichovice paní Denisou Solničkovou oznámeno, že
tato komise ke dni 31. 5. 2018 ukončuje svoji
činnost. Členové komise ukončili činnost z osobních a zdravotních důvodů. Přestupková komise
fungovala v Dobřichovicích po mnoho let a být
jejím členem rozhodně nebylo vždy lehké. Chtěl
bych proto všem členům komise, kteří se na její
činnosti v minulých letech podíleli, za tuto práci
moc poděkovat.
Rád bych zdůraznil, že práce v přestupkové
komisi často není pro její členy nic příjemného,
zejména pak ve městě velikosti Dobřichovic, kde
se většina lidí, alespoň podle vidění, zná. Není
pak neobvyklé, že lidé, jejichž přestupky proti
občanskému soužití komise řeší, tuto skutečnost
dávají členům komise na veřejnosti najevo a to
leckdy velmi nevybíravým způsobem. V minulosti přitom něco takového rozhodně nebylo
obvyklé. Možná je příčinou obecná tendence
k růstu agresivity ve společnosti, které jsme
v posledních letech svědky. Každopádně i toto
je jeden z důvodů, proč členové komise ukončili
svoji činnost.
Povinnost zajistit vyřízení agendy přestupkové komise však naše město nadále má, a to
i v případě když je tato komise v současné době
bez členů. Existují v zásadě dvě možnosti, jak
tuto povinnost zajistit. Tou první je získat pro
komisi nové členy. Zde je třeba zdůraznit, že
předsedou komise musí, dle nové legislativy, být
člověk s vysokoškolským právnickým vzděláním.
Pokud by se někdo s takovýmto vzděláním a se
zájmem o práci v komisi našel, budeme rádi, když
nás bude kontaktovat. Druhou alternativou je
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Černošice, tedy obcí s rozšířenou působností, která
vykonává přestupkovou agendu pro obce, kde
komise nejsou zřízeny.
Doufám, že se podaří činnost přestupkové
komise pro Dobřichovice brzy opět zajistit, ať
již angažováním nových členů nebo uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy komise
s Černošicemi.

V sobotu 19. 5. se konala na břehu Berounky pod
Křižovnickým zámkem krásná akce, která potěšila
snad každého milovníka historických automobilů a motocyklů. Přehlídky historických vozidel
s příznačným názvem „Veteráni pod zámkem“ se
zúčastnilo téměř 80 automobilů a 10 motocyklů
známých i nyní již zaniklých českých i zahraničních značek. Z českých automobilů byly k vidění
třeba vozy Praga, Tatra, Škoda, ze zahraničních
pak Bugatti, Porsche, Ferrari a mnoho dalších.
Na akci se přijeli podívat i jezdci na strojích
o poznání menších, kteří pořádali ve stejný den
spanilou jízdu na svých mopedech Stadion.
Jednalo se o nadšence těchto mopedů z 50. a 60.
let z Moped klubu Praskolesy.
V Dobřichovicích byl ve stejný den i sraz vozů
Corvette. Odpoledne zároveň probíhala městem
pořádaná Dobřichovická degustační míle. Díky
ní si mohli všichni příznivci krásných historických aut dopřát též příjemný kulinářský zážitek
v některé z dobřichovických vináren, kaváren či
restaurací.
Chtěl bych poděkovat hlavním organizátorům akce Veteráni pod zámkem, jimiž jsou Jiří
Krupička a Jiří Patočka z nově vzniklého Veteran
car clubu Dobřichovice a věřím, že na historické
automobily na zámku se budeme moci těšit i v
příštích letech.

Optimalizace železniční trati
Počátkem dubna byla radě města představena
nová studie optimalizace železniční trati Praha
– Beroun, na níž pracuje projekční firma SUDOP
a zadavatelem je SŽDC. V minulých letech byl
záměr optimalizace trati s představiteli jednotlivých obcí podél trati diskutován a připomínky
jednotlivých obcí, včetně Dobřichovic, byly
v předchozí verzi studie zohledněny. Hlavními
požadavky Dobřichovic bylo, aby podél trati
v Dobřichovicích nevyrostly po obou stranách
třímetrové protihlukové betonové zdi, které by
nadobro zkazily vzhled Dobřichovic. Dalšími
požadavky bylo, aby oblast Luhu byla, v případě

zrušení přejezdu trati do Všenorské ulice, zpřístupněna mimoúrovňovým přejezdem směrem
ze Všenor, přičemž na místě prvních závor by
byl podchod a uvedený zrušený přejezd by
bylo možno v případě povodní dočasně otevřít.
Dále město požadovalo vybudování zárubní
zdi, držící svah podél Tyršovy ulice v úseku mezi
prvními a druhými závorami, aby mohl být rozšířen chodník podél této ulice i samotná její
vozovka. Zmíněné požadavky města však nově
předložená studie vůbec nezohledňuje a třímetrové, možná dokonce ještě vyšší, protihlukové
zdi jsou znovu ve hře. Zároveň studie navrhuje
zpřístupnit oblast Luhu hlavní trasou, vedenou
podjezdem přes kemp a navazující cestou po
břehu, což je naprosto nevhodné řešení, protože
každá menší povodeň by Luh odřízla od zbytku
města, nehledě na neúnosné zkomplikování
dopravní situace na křižovatce u závor před
mostem.
Těsně před uzávěrkou tohoto Informačního
listu jsme proto absolvovali schůzku s ministrem
dopravy Danem Ťokem a generálním ředitelem
SŽDC Jiřím Svobodou. Jednání jsem se účastnil spolu s místostarostou Michaelem Pánkem
a zastupitelem Danielem Havlíkem, který schůzku
zprostředkoval, za což mu děkuji. Předmětem
schůzky bylo, aby ministr, resp. jeho podřízení
zohlednili požadavky Dobřichovic a dalších obcí
podél trati při přípravě optimalizace trati.
Pan ministr i generální ředitel SŽDC přislíbili,
že se pokusí najít řešení rekonstrukce trati na
našem katastru bez použití vysokých protihlukových zdí a se zapracováním dalších požadavků
Dobřichovic. Pověřil generálního ředitele SŽDC,
aby toto zadání předal projektantům. O dalším
postupu by nás měl pan ředitel informovat počátkem července. Z jednání jsme však měli dojem,
že zabránit stavbě nevzhledných protihlukových zdí podél trati nebude lehké a bude patrně
třeba koordinovaného důrazného prosazování
společných zájmů spolu s okolními obcemi, tak
aby nedošlo uvedenou stavbou k tak zásadním
zásahům do urbanismu Dobřichovic, které si
takřka nikdo nepřeje.
Doufám, že požadavky našeho města budou
do projektu nakonec zapracovány a budeme činit
veškeré možné kroky, aby tomu tak bylo.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Co se děje s připomínkami
občanů k územnímu plánu?
V březnu loňského roku se mohli občané dočíst
o schválení změny pořizovatele územního plánu,
nicméně od této doby nebylo o postupu prací na
územním plánu příliš slyšet, s výjimkou několika
informací na zasedání zastupitelstva. Co se děje

s připomínkami občanů? Jaké kroky nás ještě
čekají, než bude územní plán vydán? A jaký je
jejich časový odhad?
Vyžádala jsem si k tomuto účelu podklady od
pana starosty a navrhla zařazení bodu o postupu
prací na územním plánu na jednání zastupitelstva, aby občané měli možnost dozvědět se více
informací. Jako jeden z podkladů mám k dispozici harmonogram pořizování územního plánu

Dobřichovic zpracovaný pořizovatelem ke dni 16.
5. 2018.
V jaké fázi se tedy územní plán nachází?
Nyní probíhá vyhodnocení výsledků projednání
návrhu územního plánu po společném jednání
ve spolupráci mezi určeným zastupitelem
a novým pořizovatelem, kterým je firma Prisvich,
s. r. o. Při vyhodnocení dochází ke zpracování
závěrů pořizovatele ke stanoviskům dotčených

Obrázek na titulní straně: Mezi veterány pod dobřichovickým zámkem nechyběl ani tento krasavec. Foto Jan Neubert
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orgánů a k připomínkám občanů, kterých bylo
více než 350! Ukončení této fáze je plánováno dle
harmonogramu na 18. 7. 2018.
A co bude následovat dále? Zpracovatel
upraví dle pokynů návrh územního plánu po společném jednání, který poté předá k veřejnému
projednání. Veřejné projednání návrhu územního plánu Dobřichovic je nyní plánováno na 18.
9. 2018. Občané, kteří se o územní plán zajímají,
by se měli zajímat především o tuto fázi. Po veřejném projednání je možné uplatnit písemně připomínky a námitky u pořizovatele, a to do 7 dnů
(a 15 dní před veřejným projednáním). Pokud by
někdo připomínku či námitku v této lhůtě podat
chtěl a nestihl, nebude na jeho pozdější připomínky, ani námitky brán zřetel a je to i handicap
v případě potenciálních soudních sporů. Pokud
se někdo chce k územnímu plánu vyjádřit, je
proto velmi důležité si tuto lhůtu ohlídat.
Po veřejném projednání bude probíhat
zejména vypořádání připomínek a námitek
a následovat by měla poslední úprava návrhu
územního plánu projektantem Ing. arch. Hniličkou, to je v plánu do 17. 12. 2018. Jako závěrečná
fáze bude návrh na vydání územního plánu projednán v zastupitelstvu města a podle stávajícího
harmonogramu by mělo dojít k vydání územního
plánu zastupitelstvem města 17. 1. 2019.

Bohužel ohledně způsobu aktuální fáze
vyhodnocování územního plánu po společném
jednání, a tedy i připomínek občanů, nepanuje
mezi zastupiteli shoda. FOD požádal na zastupitelstvu o seznámení s průběhem jednání určeného zastupitele s pořizovatelem (dle informací
ze zastupitelstva proběhlo již 8 schůzek) a dále
požádal o seznámení s výsledky vyhodnocení po
společném jednání, až budou zpracovány, což
nebylo většinovým hlasováním schváleno (viz
zápis z 20. jednání zastupitelstva).
Názor určeného zastupitele (a některých
dalších zastupitelů) je, že zastupitelstvo má
být seznámeno s upraveným návrhem územního plánu, až před veřejným projednáním,
tj. ve stejnou chvíli jako občané, a zastupitelstvo nemá do celého procesu nijak vstupovat,
protože by nemělo být dle tohoto názoru zvýhodněno oproti občanům, kteří budou podávat
námitky a připomínky při veřejném projednání.
Toto tzv. „zvýhodnění“ by mělo pravděpodobně
spočívat v tom, že by se zastupitelstvo, které
územní plán schvaluje, k jednotlivým sporným
bodům vyjadřovalo, a že by bylo seznámeno
s vyhodnocením projednávání návrhu územního plánu.
Na rozdíl od tohoto názoru se za FOD domníváme, že důvodem, proč jeden člen zastupitel-

stva je určen ke spolupráci s pořizovatelem je,
aby uplatňoval zájmy zastupitelstva v průběhu
pořizování územního plánu, a že je z tohoto
důvodu potřebná a nezbytná komunikace určeného zastupitele se zastupitelstvem o problémech, které s pořizovatelem územního plánu řeší
při vyhodnocení výsledků projednávání návrhu
ÚP. Toto vyhodnocení má zásadní význam pro
stanovení požadavků na úpravu návrhu ÚP před
veřejným projednáním.
Postoj FOD podporuje i stanovisko právní
poradny Frank Bold, o které jsme požádali. Ve
stanovisku je mj. uvedeno, že „určený zastupitel by měl být prostředníkem mezi zastupitelstvem obce a pořizovatelem územního plánu.
Tato funkce byla vytvořena proto, aby byl proces
pořizování územního plánu urychlen. Nemůže
si přivlastňovat pravomoc ve věci jednat zcela
samostatně a nezávisle na zastupitelstvu, ani
zastupitele z věcí, která zastupitelstvu náleží,
vylučovat“.
Bohužel v otázce způsobu pořizování územního plánu není zastupitelstvo jednotné, a my se
budeme za FOD maximálně zajímat, co se děje
s připomínkami občanů a zjišťovat dále informace, na které máme nárok.
Zdeňka Klimková, zastupitelka za FOD

Zprávy z městského úřadu
Blíží se datum splatnosti
poplatku za komunální
odpad
Dne 30. června 2018 je splatný poplatek za komunální odpad za rok 2018.
Od letošního roku činí výše poplatku
700 Kč za každou trvale hlášenou
osobu včetně cizinců, za rekreační
objekt nebo za dům či byt bez trvale
hlášených osob.
Upozorňujeme občany, kteří ještě
poplatek za letošní rok neuhradili,
aby tak učinili do 30. 6. 2018.
Děkujeme občanům, kteří už poplatek uhradili, a prosíme Ty, kteří již
poplatek odeslali v původní výši 600
Kč, aby doplatili 100 Kč za osobu,
abychom je nemuseli dodatečně
obtěžovat písemnými výzvami.
Platby je možné provést hotově
na pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Města Dobřichovice č.
388029319/0800 s níže uvedenými
symboly:
VS: 3722
SS: č. domu (č. evidenční – např. chaty
se uvádí s předponou 200)
Do zprávy pro příjemce, prosíme
uvádějte jména všech osob, za které
poplatek platíte.

Komunální volby a nezávislí
kandidáti
Jak jste možná v médiích zaznamenali v pátek
a sobotu 5. a 6. října 2018 proběhnou komunální
volby. Volit se bude ve více než 6 000 obcích
a městech a samozřejmě i u nás v Dobřichovicích. Termín konání je relativně daleko a určitě
se k tomuto tématu ještě v Informačním listu
vrátíme. Jinak je tomu však pro kandidující
strany, hnutí a nezávislé kandidáty, protože ti
mají termín pro splnění některých povinností již
brzy. A protože strany i hnutí mají postupy přihlášení ke komunálním volbám zažitý, bude se tento
text orientovat především na nezávislé kandidáty
v našem městě.
V místních komunálních volbách může kandidovat každý občan nebo sdružení nezávislých
kandidátů (SNK). Základní podmínkou je, že kandidáti musí být přihlášeni k pobytu v Dobřichovicích. Nezávislý kandidát nebo SNK musí sestavit
a předložit kandidátní listinu, v níž nesmí být
více než 15 kandidátů (tedy min. jeden a maximálně 15), protože zastupitelstvo schválilo usnesení, které stanovuje počet zastupitelů na příští
období právě na 15 osob.
Současně předkládají i prohlášení jednotlivých kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou. Také v něm uvádí, že jim nejsou známy
překážky volitelnosti (nebo, že do voleb tyto překážky pominou) a že nedali souhlas k umístění na
jiné/další kandidátní listině do našeho zastupitelstva.
Nezbytnou součásti je i petice podepsaná
dostatečným počtem občanů, která potvrzuje, že

nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých
kandidátů podporuje dostatek voličů. Říkám sice
voličů, ale podpisem petice se ještě nikdo nezavazuje k tomu, že musí volit tak nebo onak. Komu
vhodí hlas do volební urny, to musí voliče ještě
přesvědčit volební kampaň a znalost místního
prostředí, neboli jak známe jednotlivé osobnosti
a co pro město vykonali už dříve.
Tato petice se musí odevzdat registračnímu
místu, tzn. na Městský úřad Dobřichovice, Vítova
61, do 16.00 hodin v úterý 31. července 2018. Kdo
se opozdí, nemůže v těchto volbách kandidovat!!
Petici lze však odeslat do uvedeného termínu
i datovou poštou.
Pro účely komunálních voleb, do nichž se
započítávají všichni občané ČR i cizinci, kteří mají
stálý nebo přechodný pobyt v Dobřichovicích, je
zde 3 620 osob, které mohou potenciálně volit.
Z toho vyplývá, že každý nezávislý kandidát musí
pro svou petici získat 120 podpisů a sdružení
nezávislých kandidátů 253 podpisů.
Každý petiční arch (tzn. každý jednotlivá
strana petice) musí být v záhlaví označen názvem
volební strany, resp. sdružení nezávislých kandidátů (uvádí se obvykle i „SNK“) nebo jménem
nezávislého kandidáta. Dále zde musí být uveden
název zastupitelstva, do kterého kandidují (Zastupitelstvo města Dobřichovice) a rok konání voleb.
Petici může podepsat každý občan, který má
v Dobřichovicích místo trvalého nebo přechodného pobytu. Na státní příslušnosti nezáleží,
stejně tak nezáleží, má-li omezené volební právo
nebo vůbec není ve volebním seznamu. To zajímá
registrační úřad až v rámci dalších etap přípravy
voleb. V této pouze kontroluje, zda má petent
přechodný nebo trvalý pobyt v našem městě.
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Současně registrační úřad kontroluje, zda je
na petiční listině kromě podpisu uvedeno jméno,
příjmení, datum narození a místo, kde je petent
přihlášen k trvalému pobytu. Není nutné uvádět
plnou adresu, stačí uvést „Dobřichovice“.
Je možné podepsat více petic pro několik
sdružení nezávislých kandidátů, protože
svým podpisem vyjadřujete pouze souhlas
s jejich registrací, tedy s tím, že mohou kandidovat, ale kdo se do zastupitelstva dostane, o tom
rozhodnou až hlasy vhozené do volebních uren.
Samozřejmě, podepíše-li někdo jednu petici vícekrát, tak budou nadbytečné podpisy zrušeny.
Petice nesmějí podepsat sami kandidáti
a samozřejmě ti občané, kteří zde nejsou hlášeni
k přechodnému nebo trvalému pobytu.
Rada města Dobřichovice podporuje svobodnou soutěž politických sil, a proto rozhodla, že
nezávislí kandidáti i sdružení nezávislých kandidátů mohou vystavit své petiční listy i v prostorách Informačního centra města Dobřichovice tak,
aby byly pro všechny snadno dostupné. Infocentrum, jak jistě víte, se nachází v Dobřichovickém
domku v ulici 5. května 912. Zde můžete každý
den mimo úterý v době od 13.00 do 18.00 připojit
svůj podpis na petiční archy. Kdy zde ale kandidáti
své petiční archy umístí, není již v kompetenci ani
vedení města, ani redakce Informačního listu.
PP

O čem jednala rada města
Rada projednala účetní závěrky loňského roku
organizací zřízených městem (Základní školy Dobřichovice, Mateřské školy Dobřichovice a Základní
umělecké školy Dobřichovice) a schválila je.
Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor
Základní školy Dobřichovice spolku JEKA na
období hlavních prázdnin v roce 2018.
Rada projednala žádost poskytovatele sociálních služeb Klubíčko Beroun, který poskytuje
pomoc jednomu dobřichovickému občanovi,
a doporučila i letos poskytnou příspěvek ve výši
5 000 Kč.
Rada jako redakční rada projednávala obsah
Informačního listu. Projednávala články zejména
z pohledu požadavku tiskového zákona na dodržení vyváženosti a objektivnosti. Pod diskusi se
usnesla, že nechá rozhodnutí o této problematice
zastupitelstvu města.
Rada projednala návrh na úpravu, využití
a provozování pozemků školních dílen.
Konstatovala, že v současnosti nejsou dostupné
žádné dotační tituly, které by umožnily tuto akci
financovat, a doporučila návrat k tomuto tématu,
až budou k dispozici dotace na financování.
Rada projednala návrh na poskytnutí grantů
v roce 2018 a následně ho schválila. Letos bylo
množství prostředků na granty opět navýšeno.
Rada schválila závěry výběrového řízení na
realizaci veřejného osvětlení v okolí mateřské
školy. Výběrová komise doporučila společnost
Jiří Majer – Elektro, která předložila nejvýhodnější
nabídku a jsou s ní dlouhodobé dobré zkušenosti.
Rada diskutovala nad návrhy na vytvoření
průchodu z Lomené do Palackého a usnesla se, že
starosta bude jednat s vlastníky pozemků a současně projektantce předloží doporučení úprav, na
nichž se rada shodla.
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Rada se vyjádřila souhlasně k projektu
nástavby a stavební úpravy objektu T. Plzáka ve
Všenorské ulici za předpokladu, že žadatel bude
mít vyřešeno parkování, resp. schválená smlouva
o prodeji přilehlého pozemku bude uzavřena.
Rada projednávala problémy s odtékající
vodou při přívalových deštích. Rozhodla o vytvoření odborné analýzy s návrhy řešení, která bude
předložena radě k posouzení.
Rada uložila tajemníkovi MěÚ zajistit ořezání
lípy před zámkem, která by mohla představovat
bezpečnostní riziko.
V informacích byla rada seznámena s rušením
telefonní budky před Coopem, o kterém město
informovala společnost Telecom.
Rada projednala žádosti na uzavření smlouvy
o příspěvku na rozvoj infrastruktury a na připojení na ČOV Dobřichovice tří bytových jednotek
v Karlíku, v Letech a ve Všenorech, naopak zamítla
podobnou žádost s připojením dvou pozemků
v Černolicích, a to do dořešení situace kolem
kapacity ČOV Dobřichovice.
Na jednání o optimalizaci železniční trati byli
přizváni zástupci SŽDC a SUDOP a.s., aby radu
seznámili se svými posledními návrhy. Zástupce
investora uvedl, že se v současnosti zpracovává
dokumentace pro stavební řízení. Zástupce
projektanta potom radě představil návrh, který
spočívá v prodloužení Všenorské ulice až ke
kempu, kde by došlo ke zvětšení podjezdu pod
tratí, kterým by doprava směřovala zpět ke křižovatce u mostu. Současný přejezd železnice Všenorská – Tyršova by byl pro automobilovou dopravu
uzavřen. Protihluková studie se bude dělat znovu
a z té vyplyne, jaká opatření budou nezbytná.
Rada vznesla řadu námitek, které se týkaly
zejména nedořešeného mimoúrovňového přechodu pro pěší, úpravy opěrné zdi u Tyršové,
vedení prodloužení Všenorské záplavovým
územím a řady dalších. Rada konstatovala, že
návrh, který představoval dohodu obou stran,
k níž se došlo po složitých jednáních před cca
dvěma roky, byl zcela opominut a současný
návrh představuje opět návrat k variantám, které
jsou pro město neakceptovatelné. Rada současně
zdůraznila, že je nepřijatelný návrh na výstavbu
vysoké protihlukové zdi kolem trati.
Rada se jednomyslně shodla, že požaduje
splnění podmínek, které byly uvedeny v dopise
adresovaném SŽDC a SUDOP před uskutečněním
této prezentace, protože se jedná o požadavky
občanů, z nichž město nemůže slevit.
Rada jednala o možnostech a podmínkách
výběru zpracovatele a pořizovatele změny regulačního plánu Dobřichovice – centrum v souvislosti s rozhodnutím soudu. Starosta Ing. Petr
Hampl zdůraznil, že jednal s vedoucí odboru
územního plánování MěÚ Černošice, který byl
pořizovatelem regulačního plánu a bylo by proto
logické, aby byl pořizovatelem i uvedené změny
RP. Bohužel pracovníci uvedeného odboru nemají
z důvodu značného rozšíření agendy dostatečné
kapacity, což by vedlo k neúměrnému prodloužení termínů projednání změny RP.
Radní Kándl konstatoval, že v současné době
je naprostý nedostatek zájemců o podobné činnosti, protože všichni kvalitní jsou plně vytíženi.
Rada o záležitosti diskutovala a dospěla k názoru,
že bude nejvhodnější oslovit přímo jako pořizovatele Ing. Vicha, který pracuje na pořízení územ-

ního plánu, takže situaci zná dostatečně dobře,
a jako zpracovatele Ing. arch. Hniličku, který byl
zpracovatelem RP, takže budou obeznámeni
s problematikou. Rada návrh schválila.
Starosta informoval radu o dotaci, kterou s nejvyšší pravděpodobností vypíše MAS Karlštejnsko,
z níž by se mohla provést úprava chodníku podél
Karlické ul., kde je umístěno sochořadí. Místostarosta Pánek zdůraznil, že sochy musí mít kolem
sebe dostatečný prostor a že je nezbytné se
domluvit s akad. sochařem Petrem Váňou, který
bude mít nejlepší představu o tom, jaké rozmístění
sochy potřebují. Po diskusi byl tento návrh přijat.
Starosta navrhl vysadit v rámci oslav výročí
republiky v parku pamětní lípu. Rada souhlasila.
Místostarosta Pánek zdůraznil, že je potřeba
získat kvalitní dostatečně vzrostlý strom.
Starosta seznámil radu s průběhem jednání
s nájemcem pozemku parc. č. 1882/33, k. ú.
Dobřichovice v průmyslové zóně, který chce na
uvedeném pozemku vybudovat cidrerii a má
zájem o dlouhodobou činnost, výstavbu potřebných objektů atd. Z uvedených důvodů je pro něj
nájemní vztah nevýhodný a má zájem o odkup
tohoto pozemku. Rada o věci diskutovala a konstatovala, že původní záměr počítal s odprodejem těchto pozemků, prodej je však nutné řádně
zveřejnit a teprve po schválení zastupitelstvem je
možná realizace prodeje. Peníze by se využily na
umoření závazků z dostavby základní školy.
Starosta informoval radu o postupu zpracovávání připomínek k zadání architektonické studie
centra města. Rada doporučila, aby došlo ke
vzájemné koordinaci připomínek mezi zúčastněnými zastupiteli a následně aby byl návrh předložen zastupitelstvu.
Starosta radu seznámil s návrhem veřejnoprávní smlouvy s obcí Karlík, která by na základě
této smlouvy využívala služeb Stavebního úřadu
Dobřichovice pro zápisy do Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí. Rada souhlasila
s uzavřením smlouvy.
Rada projednala dodatek ke smlouvě se společností KOMWAG na svoz bioodpadu a vyslovila
s dodatkem souhlas.
Starosta Ing. Petr Hampl informoval radu
o přípravě intenzifikace ČOV. V současnosti se
s právníky upravují smluvní podmínky uzavření
smlouvy na realizaci intenzifikace.
Ing. Petr Kaplan navrhl uzavřít parkoviště v části
přiléhající k budově nádraží a zpřístupnit ji pouze
na čipy pro občany Dobřichovic. Rada o tomto
návrhu diskutovala, řešila i jiné možnosti, které by
vedly ke shodnému cíli. Nakonec byla záležitost
uzavřena, že je nutné po půl roce či roce vyhodnotit reálnou situaci na místě, a pak rozhodnout.
podle zápisů z jednání VK

Přísedící krajského soudu
Krajský soud nám oznámil, že jedna z přísedících,
která byla zvolena zastupitelstvem města Dobřichovice, ukončila na svou žádost výkon této
funkce. Současně soud požádal město o doplnění počtu přísedících z řad našich občanů.
Máte-li někdo zájem o výkon této zajímavé
a záslužné funkce, obraťte se prosím o bližší informace na tajemníka městského úřadu.
PP
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Domácí zpravodajství

Dětem ve školní družině přednášeli odborníci ze
ZOO Zájezd u Kladna.

Letní provoz městské
knihovny
V červenci proběhne v knihovně inventura knih
a pro čtenáře bude otevřeno pouze:
v úterý 3. července od 18.00 – 20.00 hod.
v úterý 10. července od 18.00 – 20.00 hod.
ve čtvrtek 12. července od 14.00 – 17.00 hod.
V srpnu bude knihovna zavřena.
Eugenie Řehnová a Veronika Krecbachová

Kukadýlko ukončuje svou
sedmou sezónu
V letošním školním roce jsme sehráli celkem
tři různá představení – v září na Jablkobraní ve
Všenorech – to byla autorská hra Bublanina,
kterou si děti napsaly téměř samy, v prosinci se
soubor nádherně popasoval s Pitínského Bet-

V krajském kole atletických závodů pokračovaly mladší žákyně v úspěšné reprezentaci naší školy
lémem. K našim představením neodmyslitelně
patří živá hudba, o tu betlémskou se opět postarala kapela L.E.S. z řevnické ZUŠ pod vedením
Dušana Goláně Navaříka. Pro dubnovou vernisáž
ARTERADKY vznikla další autorská hra Proměna,
která, byť na trávě sehraná, měla dobré ohlasy,
proto se k ní ještě rádi vrátíme.
Děti z divadelního kroužku Kukadýlko se svou
sedmou sezónou letos rozloučily netradičně –
pod vedením šamana Petra Havlana si vyzkoušely africké bubnování, přechod přes ostré střepy,
lámání dřevěných destiček rukou, ohýbání roxorových tyčí o krk a pády důvěry. Přišlo i hojně
rodičů a odpoledne jsme si všichni opravdu
náramně užili!!
Zápis malých divadelníků na novou sezonu
bude 7. září 2018 v aule prvního stupně ZŠ od 13
do 15 hodin. Přijímáme děti od 6 let.

Dobřichovické atletky zazářily
v Kolíně

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Nejen děti chodí do družiny

Děti si vyzkoušely i chůzi po ostrých střepech

po hlavě zpátky do své kapsy. To dvě surikaty
se nebály vůbec, prošmejdily celou družinovou
třídu a jedna dokonce důkladně zkontrolovala
i koš na papír. Když z něho vylezla, měla čumák
celý modrý od křídy z nějakého nepovedeného
výkresu. Surikaty vesele běhaly mezi šťastnými
dětmi, které si je mohly také pohladit. Bodlíni
moc aktivní nebyli, leželi ve své kleci a jen, když
jim děti dávaly moučné červy, zvedli hlavu.
Bylo to moc zajímavé a děti si to opravdu
hodně užily. Velké poděkování tedy patří paní
vychovatelkám, které akci domluvily a chovatele
se zvířaty k nám do školy pozvaly. Moc se těším,
koho pozvou příště. Měli jsme totiž u nás již dvě
lvíčata, tygra, dravé ptáky a teď klokan, bodlíni
a surikaty.
Petra Mejstříková Sulková

Už jste někdy hladili surikatu nebo půlroční
mládě klokana? Víte, jaký je rozdíl mezi bodlínem
a ježkem? Děti z družiny v naší škole ano.
Malé klokáně, dvě surikaty a dva bodlíni ze
ZOO Zájezd u Kladna se přijeli za dětmi podívat.
Nejdříve dětem ošetřovatelé velmi poutavě
povídali a promítali spoustu zajímavých informací ze života zvířat ve volné přírodě i ze života
v ZOO a pak přišel ten okamžik. Půlroční mimino
klokana, které přišlo o svoji mámu, vykouklo
z kapsy své lidské náhradní maminky, a i když
se trochu bálo, nechalo se dětmi pohladit,
ukázalo, jak už umí skákat a jak dělá kotrmelec

Dobřichovice se čím dál více dostávají do povědomí atletů a naše škola se pro soupeře stává
opravdovým postrachem.
Po slavnostním nástupu a představení všech
okresů byly závody oficiálně zahájeny a to štafetovým během na 4 x 60 m. Naše štafeta ve složení
Stella Montgomery, Adéla Nečesaná, Klára Zbožínková a Kateřina Solničková běžela hned v 1.
rozběhu. Využitím náběhového území a dokonalostí předávek si i tentokrát holky doběhly pro
zlato (32,93 s). Stáváme se mistry štafet a tuto
disciplínu si pořádně užíváme:).
Po velmi úspěšném startu soutěže pokračovaly běhy na 60 m, kde jsme také slavili úspěch.
Katka Solničková si v čase 8,60 s vybojovala 3.
místo. Také v technických disciplínách se děvčata
držela na předních příčkách, ve skoku dalekém
skončila Klára Zbožínková na pěkném 5. místě
s výkonem 451 cm, Anna Knajflová v hodu
kriketovým míčkem získala stříbrnou medaili
výkonem 42,88 m. V pravé poledne startovaly
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Cornwall (zapomenutá země) se stala dalším místem našeho dlouhodobého poznávání Anglie.

Pohled na shromážděné občany Dobřichovic
žákyně v běhu na 600 m, opět zabodovala Katka
Solničková - získala 2. místo v čase 1: 50,10min.
Konkurence byla opravdu veliká a výkony velmi
vyrovnané, do poslední chvíle, do poslední disciplíny se neustále měnilo pořadí škol. Nastal očekávaný okamžik a to vyhlášení výsledků. A děvčata to
dokázala, skončila na krásném 3. místě.
Nádherné počasí, skvělá sportovní atmosféra,
nálada a úžasné sportovní výkony našich děvčat
v nás zanechaly velmi silné zážitky.
Děkujeme celému týmu (Katka Solničková,
Anna Knajflová, Klára Zbožínková, Adéla Nečesaná, Beáta Valtrová, Martina Kolaříková, Stella
Montgomery).
Těšíme se na další sportovní úspěchy!
Lenka Košťálová

Po stopách krále Artuše
Jak již pečliví čtenáři školních webových stránek
ví, skupina žáků 6. – 9. tříd navštívila v jednom
májovém týdnu půvabnou a dosud technikou málo dotčenou krajinu jihozápadní Anglie
zvanou Cornwall. Především ženská část naší
populace se často setkává s touto malebnou
krajinou ohraničenou křivolakými útesy, a to
v podobě romantických filmů od Rosamunde
Pilcher. Naše osazenstvo mělo k romantice pěkně
daleko, ale i tak si to všichni velmi užívali.
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S celým programem i s aktuálními denními
zážitky jste se mohli seznamovat průběžně na
našich stránkách www.zsdobrichovice.cz. Proto
nyní jen v krátkosti pro ty, kteří nemají možnost
sledovat, co se ve škole děje.
Při cestě do Cornwallu jsme se zastavili
v Bruselu u Atomia, 102 m vysokého modelu
jádra atomu železa postaveného u příležitosti
světové výstavy Expo 58. Dále jsme si prohlédli
historické město Bruggy, které díky četným
vodním kanálům, křivolakým uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky severu“.
Potom jsme se již pohybovali po půdě ostrovní.
První zastávka patřila nejstaršímu klášteru
v Anglii spojenému s Artušovskými legendami –
Glastonbury Abbey. Opatství sehrálo zásadní roli
při šíření legendy o králi Artušovi. Jeho hrob byl
zde údajně objeven mnichy ve 12. století.
I univerzitní město Exeter, v dávných dobách
římské přístaviště, stálo za podívanou. Zdejší
gotická katedrála se holedbá nejdelší spojitou
gotickou klenbou na světě. Toto strategicky
důležité město patřilo mezi zásadní mezníky
britské historie od dob římské nadvlády, přes
královské vlivy Tudorovců a Stuartovců a viktoriánskou dobu s rozvojem zemědělské produkce. Ve 2. světové válce byl bohužel Exeter
důkladně vybombardován, a proto jsme také
měli možnost vidět ve středu města různorodou architekturu.

Další zastávkou v duchu krále Artuše byla zřícenina hradu Tintagel, kde byl podle pověsti král
Artuš počat. Přešli jsme úzký dřevěný mostek,
který spojuje pevninu s ostrovem, kde leží hrad.
Svižně (jak kdo…) jsme vyběhli pár schodů
a vyšplhali úzkými chodníčky po útesech až
nahoru. Při cestě jsme přeci jenom čekali, zda
Merlina, který dle pověsti lstí zplodil Artuše, neuvidíme. Jeho duch prý žije v jeskyni ukryté ve
skalách přímo u hladiny oceánu.
Neméně dojemnou zastávkou byl nejjihozápadnější cíp Velké Británie – oblast Land´s End
(česky Konec světa). Procházka po tamních divokých útesech a vyhlídky na moře s vyčnívajícími
skalisky přímo připomínaly příběhy o pirátech,
kteří zde záměrně naváděli světelnými signály
obchodní lodě na útesy. Po ztroskotání vždy lodě
vybrali a náklad prodávali. Spisovatelka Daphne
Du Maurier popisovala tuto skutečnost v románu
„Hospoda Jamajka“. Možná k vašemu údivu
tato hospoda ale opravdu existuje, je z ní nyní
hotel a též muzeum této spisovatelky. Měli jsme
opravdu štěstí i na bezvadné řidiče, kteří nám zde
udělali zastávku i mimo plán.
Dalším neopomenutelným zážitkem byla pro
nás návštěva místa zvaného St. Michael´s Mount,
neboli Hora svatého Michala s klášterem a nádhernými vonícími zahradami kolem. Nic jiného
se sem totiž už nevejde. Ostrůvek je vzdálen od
pevninského městečka jen pár desítek metrů.
Při přílivu se na ostrov můžete dostat loďkou,
která funguje kyvadlově. Při odlivu stačí přejít
plochu suchou (tedy trochu blátivou) nohou.
Je velmi jednoduché horu zaměnit se známějším francouzským protějškem. Společné nemají
jen jméno – vlastnil je stejný řád benediktinů
a na fotkách jsou téměř k nerozeznání. Anglický
ostrov však umožňuje to, co na Normanských ostrovech nenajdete – klidnou prohlídku bez davu
atrakcí chtivých turistů. St. Michael´s Mount bývá
právem nazýván klenotem v Cornwallské koruně.
Zmínky o něm najdeme v mnoha legendách,
např. právě sem poslal v keltské legendě o Tristanovi a Isoldě král Mark poustevníka Ogrina, aby
nakoupil vlnu a sukno pro královnu Isoldu.
Nemohu též nepřipomenout den strávený
v Londýně, kde jsme již tradičně prošli ta nejdůležitější místa, jako je Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, vládní třída
Whitehall a známé Londýnské oko.
Zážitků a navštívených míst bylo opravdu
hodně. Zde jsem připomněla ty nejdůležitější,
které se každému doslova vryly pod kůži, a to
znamená, že tam zůstanou pěkně dlouho. V závěrečném dotazníku žáci hodnotili velmi kladně
všechna výše zmiňovaná místa a rádi by se příští
rok opět účastnili zájezdu. A já na to – ráda jim
vyhovím, neboť když to baví děti, baví to i mě!
Hana Kráslová

Milion chvilek pro demokracii
V úterý 5. června proběhlo v Dobřichovicích,
podobně jako v dalších mnoha městech a obcích,
shromáždění občanů na akci „Jednou pro vždy“.
Iniciátorem této celorepublikové akce byli lidé,
stojící za kampaní „Milion chvilek pro demokracii“.
Setkání bylo u nás svoláno naprosto spontánně
několika občany Dobřichovic na 18. hodinu na
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Město Dobřichovice vyhlašuje
záměr prodeje pozemku
Jedná se o pozemek v průmyslové zóně,
parc. č. 1882/33, k. ú. Dobřichovice o výměře 1615 m2.
Pozemek je na místě bývalé skládky, takže nemůže být využit k obytným účelům.
Při výběru kupce bude město posuzovat i záměr využití pozemku, který předloží.
Bližší informace získáte u tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.

chvilek.cz) téměř 10 % dobřichovických občanů,
přičemž archy s více než 100 dalšími podpisy
přibyly právě na setkání dne 5. 6., a byly následně
odeslány organizátorům.
Moc bych si přál, aby lidí, kteří nejsou k dění
v naší republice lhostejní, bylo stále více. Návrat
estébáků a komunistů k moci totiž může znamenat začátek konce demokracie v naší zemi!
Petr Hampl

Rozšíření parkoviště u nádraží
Město Dobřichovice bylo v roce 2017 úspěšné
v žádostech o dotaci a získalo i dotaci na „Rozšíření parkoviště u vlakové stanice v Dobřichovicích“. Zakázku získala v soutěži firma Raeder &
Falge s.r.o. s cenou 5,59 mil. Kč bez DPH a v lednu
2018 zahájila práce. Dne 17. dubna 2018 předala
zrekonstruovanou část parkoviště u nádraží
v Dobřichovicích jako hotové dílo. Věříme, že
nová část parkoviště bude ke spokojenosti nás
všech sloužit svému účelu. Projekt „Rozšíření
parkoviště u vlakové stanice v Dobřichovicích“ je
spolufinancován Evropskou unií.

Nový chodník v Pražské ulici
Další úspěšně získanou dotací v roce 2017 je na
projekt Bezpečný pohyb po Dobřichovicích, na
chodník v Pražské ulici. Zakázku ve výběrovém
řízení získala firma Michal Velebil s cenou 5,18
mil. Kč bez DPH a v září 2017 zahájila práce a 13.
dubna 2018 bylo předáno hotové dílo. Práce
zahrnovala i rekonstrukci veřejného osvětlení či
přeložení telefonních kabelů. Projekt je též spolufinancován Evropskou unií.

Dračí lodě 2018

Palackého náměstí před poštou. Společným
jmenovatelem těchto setkání, resp. manifestací
v dalších obcích a městech po celé republice, byl
nesouhlas se jmenováním bývalého agenta STB
a člena KSČ, trestně stíhaného Andreje Babiše
předsedou vlády, která má navíc vzniknout za
podpory komunistů.
Největší demonstrace, které se zúčastnily
tisíce lidí, proběhla na Václavském náměstí
v Praze. V Dobřichovicích se sešlo kolem 170 lidí

a jedná se tak o největší politickou manifestaci
od roku 1989 v našem městě. Dobřichovice jsou
navíc, dle statistik zakladatelů iniciativy „Milion
chvilek pro demokracii“, na prvním místě v pomyslném žebříčku měst dle procenta občanů, kteří
podepsali petici Milion chvilek pro demokracii,
která vyzývá Andreje Babiše, aby se vzdal funkce.
V době konání akce podepsalo petici za odstoupení Andreje Babiše (která je on-line k podpisu
na internetových stránkách https://www.milion-

Jako každoročně se na začátku května, konkrétně 4. a 5. května rozezněly údery bubnů pro
rytmické pádlování na dračích lodích. Ano, je
to neuvěřitelné, ale letos se uskutečnil již šestý
ročník závodu dračích lodí v Dobřichovicích. Po
pátečních úporných přípravách se pomalu okolo
16.00 hodiny začaly dostavovat první posádky.
K našemu překvapení se do lodí netlačili nedočkaví dospělí jezdci, ale posádky natěšeného
dračího potěru. Sledovat, jak se hemží na hrázi
a poté si vzájemně pomáhají do lodí, mě příjemně překvapilo. Tréninkové jízdy proběhly nad
očekávání hladce, což byla předzvěst i hladkého
průběhu závodního dne. Večer pak proběhl příjemný a poklidný zahajovací večírek.
V sobotu ráno jsme doladili poslední úpravy
a v 10.00 proběhla prezentace všech zúčastněných týmů. Kupodivu nikdo nechyběl. V 11:00
vypuklo pravé dračí zápolení, o které se postarala kategorie nejmladších dračích jezdců, tedy
junioři. Za mohutného povzbuzování všech
přítomných včetně starších zkušených dračích
závodníků bylo nádherné sledovat, jak ani jedna
posádka nechce zůstat poslední a dala do závodu
všechny síly. Pak už vše běželo jako dobře namazaný hodinový strojek. Rozjížďka střídá rozjížďku
a v 13.40 hodin se začalo schylovat k prvnímu
finále dne. Na start finálové rozjížďky se po
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Záběr na dračí lodě při jejich závodě na Berounce minulý měsíc

na hlavním pódiu není poznat výrazný rozdíl,
protože všichni oslavují a veselí se. Tak s pocitem
úlevy ale i lehkého mrazení, protože celý den
pekelně pálilo slunce, ale jsme dojati, že se tento
ročník opět vydařil. Jedinou černou skvrnkou
je to, že nám tuto zábavu, setkání a sportovní
zápolení někteří spoluobčané nepřejí. Za celých
šest ročníků se nedokázali na závody dojít ani
podívat, ač zváni na páteční večírek místo sebe
poslali Městskou Policii, nechápu, jak dokážou žít
bez přátel. Po celý příští rok se budeme snažit, aby
i tito lidé k nám našli cestu a společně si s námi
užili to, o co v Dobřichovicích šest let snažíme
a budeme se snažit i v budoucnu.
V posledních řádcích bych rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se nemalou
měrou zasloužili, že vše proběhlo hladce, jak
před závodem tak během i po ukončení celé
akce, panu Františku Sirotkovi za velkou pomoc
a podporu při celkové dlouhodobé přípravě celé
akce. Nemalé poděkování patří i Mgr. Tomáši
Mouchovi za bezchybné zdravotní zajištění celé
akce, dále pak sponzorům Cukrárně Hájek –
Hájková za ceny pro naše nejmenší, firmě Lavazza
zastoupenou panem Radkem Skutkem za nemalý
finanční příspěvek.
Jako již tradičně po dokončení platebních
transakcí bude část předána občanskému sdružení Náruč z. s. na podporu jejich činnosti.
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se
těšit opět za rok.
Miroslav Ostrýt a František Gábin Sirotek

Dobřichovická degustační
míle – Májové korzo
Součástí degustační míle byla i La Fontána v ulici Anežky České
tuhých bojích probojovaly posádky v dráze č. 1
Malé lamy, v dráze č. 2 Škola Řevnice, v dráze č.
3 Hujírci a v dráze č. 4 Tchoří dech. Tato posádka
obhajovala loňské prvenství. Téměř přesně
v 13.45 hodin zazněl startovní výstřel a dračí
potěr vyrazil plnou silou do svého posledního
závodu dne. Bujaré povzbuzování žene děti do
maximálního úsilí projet danou dráhu co nejrychleji. Nejvíce sil až do konce zbylo posádce v dráze
č. 2 Škola Řevnice v čase 1:44.080, kteří se tak
stali letošním prvním vítězem. Na druhé pozici
proťala pomyslnou cílovou pásku posádka Tchoří
dech v čase 1:45.440 na třetí pozici v dráze č. 3
Hujírci s časem 1:46.270 a pro nechvalně známou,
ale přesto nádhernou čtvrtou pozici dopádlovala v čase 1:55.660 posádka Malé lamy. Tak tedy
dopadlo letošní prvé finále.
Vzduch se tetelí vedrem a v 15.10 se schyluje
k další sportovní bouři. Finále kategorie žen ve
složení v dráze č.1 Yellow Queens, v dráze č. 2
Sněženky a machr, v dráze č. 3 Černošické fosílie
a konečně v dráze č. 4 Dračice, posádka, která
u nás vyhrála již dvakrát. V 15.15 je výstřelem
odstartováno další velké finále. Je to boj až do
posledních metrů. Jako první protnou cílovou
čáru jako již téměř tradičně v čase 1:34.690
Dračice v těsném sledu následují Černošické
fosilie a v čase 1:34.720, což podle cílové fotografie je zhruba 6 cm, na místě třetím dopádlovaly
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Sněženky a machr v čase 1:35.490 a na čtvrtém
tedy na nepopulárním místě, ale radostně Yellow
Queens v čase 1:35.920.
Po dalších rozjížďkách o konečné pořadí se
pomalu schyluje k hlavnímu závodu celého dne
velkému finále o letošního Dobřichovického
šampiona. Po lítých bojích, kdy některé posádky
v rozjížďkách dělily doslova centimetry a v řeči
časomíry jen setiny sekundy, se seřadili na start
v dráze č. 1 Fresch Kruháč v dráze č. 2 Klub týraných mužů, v dráze č. 3 obhájci titulu Hokejisté ze
Solopisk a v dráze č. 4 Rychlá rota DoDo, která byla
letos opravdu rychlá. V 16.15 hodin padá poslední
letošní startovní výstřel. Voda se vaří, bubeníci ze
všech svých hlasových i rytmických sil podporují
posádky k poslednímu maximálnímu výkonu. Po
necelé minutě a půl je dobojováno. O první místo
není pochyb – Fresch Kruháč to letos všem natřel,
jak se říká o parník, a to v čase 1:21.650 a pak šlo
do tuhého i pro kontrolu na cílové fotografii. Přeci
jen jde o umístění ve finále, čekáme poměrně
dlouho na verdikt. Po dlouhých minutách je
verdikt vynesen. Na druhém místě dojeli loňští
obhájci Hokejisté ze Solopisk, na místě třetím
Rychlá rota DoDo v čase 1:26.480 a na místě
čtvrtém úplně nová posádka s trochu zavádějícím názvem Klub týraných mužů v čase 1:26.520.
Je dobojováno. Každá kategorie má svého vítěze
i svého poraženého. Při vyhlašování výsledků

Letos se v Dobřichovicích konal již pátý ročník
Dobřichovické degustační míle, se kterou
současně probíhala i přehlídka automobilů
Chevrolet Corvette pod vedením J. Geisslera. Při
oficiálním zahájení této akce a na startu automobilové přehlídky v ulici 5. května jsme mohli obdivovat úžasný program „skákaček“ přes švihadla
– Rebels O. K.
V tento den se v Dobřichovicích také uskutečnila přehlídka historických automobilů pod
zámkem, kterou pořádali členové klubu Car
Veteran. Přehlídka historických vozidel sklidila
v našem městě velký úspěch, stejně tak, jako
u Chevrolet Corvette. Tyto dvě akce dobře doplňovaly i samotnou Dobřichovickou degustační
míli. Po celý den, ale hlavně po krásné podívané
automobilů a Rebel O. K., lidé navštěvovali místní
podniky, což bylo smyslem degustační míle. Tedy
představit a podpořit jednotlivé občerstvovny
tzv. „stanoviště“, ve kterých tradičně v tento den
sbíráme razítka do našich mapek, abychom v cíli
případně získali i odznak absolventa degustační
míle. Ale o co jde hlavně, stmelovat lidi, vytvářet
přátelskou atmosféru, prožít příjemný den. To to
je v dnešní hektické a rozladěné době třeba podporovat. Pátý ročník zakončila hudební skupina
Bachtale Apsa s Máriem Bihárim v areálu Anežky
České. Děkujeme za milou obsluhu na všech stanovištích u dobrého jídla a pití. V neposlední řadě
děkujeme pořadatelům Chevrolet Corvette a Car
Veteran Club za nádhernou podívanou nevšedních automobilů.
AK
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Zajímavosti

Davy lidí přivítaly císaře Karla IV. a korunovační klenoty při cestě z Prahy na Karlštejn. Foto R. Albrecht.

Nové knihy v naší knihovně
Mlynářová, Marcela ........... Důchodkyně nestřílejte
Bolavá, Anna ........................................................Do tmy
Secká, Milena ....................Jen Náprstková, prosím...
Golinkin, Lev .........................................Batoh, medvěd
a osm kartonů vodky
Allnutt, Luke ..............................................Nebe je naše
Pacner, Karel ........... Neobyčejné okamžiky historie
Burgess, Anthony ................................................... 1985
Pohunková, Iva .............................. Kam za koupáním
Hančlová, Isabella ........................ Olga Knoblochová
moje maminka „Lady Dermacol“
Procházková, Zdenka .................Procházka životem
Zibura, Ladislav ......................Pěšky mezi buddhisty
a komunisty
Klevisová, Michaela ............................Zmizela v mlze
Alsterdal, Tove ................................Zapomenutí mrtví
Horváth, Jakub .....Když se řekne Jiřina Bohdalová
Kudrna, Ladislav ......................... Českoslovenští letci
v německém zajetí
Doležel, Jiří ................................................Stopy paměti
Drda, Adam ..............................Normalizované životy
Frajtová, Marie ................... Na hranici života a smrti
Čížková, Františka ...................... To jsem já Františka
Randák, Karel ................................Nepohodlný agent
Taussig, Pavel ................................ Neznámí hrdinové
Roberts, Nora .......................... Láska nikdy nezrezaví
Picoultová, Jodi .......................................... Vypravěčka
Mlynářová, Marcela ...............V padesáti na začátku
Bolavá, Anna ........................................................ Ke dnu
Aaro, Selma L. .................................................. Už budu!
Waltari, Mika ............................Vlak osamělého muže
Červená, Soňa .............................Stýskání zažehnáno
Goldoni, Carlo .................................. Sluha dvou pánů
Ferrante, Elena ...................Příběh ztracené holčičky
Čechtický, Tomáš .............Nečekaná úmrtí zapsaná
do dějin
Vyskočilová, Anife ............................ To jsem já, Anife
Koucká, Pavla .................. Zdravý rozum ve výchově
Lee, Harper ...............................................Postav hlídku
Zheutlin, Peter ................................... Záchranná pouť

Roughol, Jean-M. ...............................Povolání žebrák
Morrison, J. B. ............................. Jedinečná dovolená
Franka Derricka
Miko, Václav ............................................. Edvard Beneš
Deitch, Gene ...........................................Z lásky k Praze
Topol, Jáchym ..........................................Citlivý člověk
Němeček, Jan ..........................Kapitoly z osvobození
Československa 1945
Jacobsová, Anne ............. Panský dům a jeho dcery
Van Eyck, Manuel ...................Pěšákem ve Vietnamu
Linková, Marcela .................Bytová revolta: jak ženy
dělaly disent
Hawking, Jane ...........................Cesta do nekonečna
Pavlůsek, Alois ..... Československé stíhací letouny
Novotný, David Jan ......................Soukromá historie
Páté čtvrti a okolí
Hawking, Stephen ...Stručná historie mého života
Mlynářová, Marcela .......................Z lodiček do holin
Vondruška, Vlast. .................... Jičínské pole mrtvých
Kulhánková, Eva .......Hudebně pohybová výchova
Sochrová, Marie .....Čítanka II. k literatuře v kostce
Neradová, Alice ..................... Báječný svět literatury
Ruml, Karel .......................... Z deníku vlaku Svobody
Müller, Dana ......... Výživa těhotných a kojících žen
Lišková, Marie ...............................Zpíváme si s dětmi
Padevět, Jiří ........ Odbojová skupina bratří Mašínů
Pro děti a mládež
Chalupa, Jiří ........................... Princové jsou na draka
Valenta, Milan ........................Muřinoh a Krchomilka
Tichý, František .........................Transport za věčnost
Stamp, Emer ........Čuníkovo úžasné dobrodružství
Stamp, Emer .................. Čuníkův neobyčejný deník
Nesbö, Jo .... Doktor Procktor a velká loupež zlata
Mueller, Dagmar ............................Půlnoční strašidlo
Skye, Obert .......................Nová příšerka z kumbálu
Arredondo, Franc. .......................................... Dinosauři
Jovanovičová, Hana .................................. Velké stroje
Jovanovičová, Hana ............................................Vesmír
Krolupperová, D. .............................................. Zuzanka
Obůrková, Eva .....Kam za příšernými strašidly a …
Pavel, Luboš ............................................. O Kuliferdovi
Socha, Vladimír .............................Neznámí dinosauři

Pospíšilová, Zuzana ................ O lakomém křečkovi
Přejeme krásné léto a přijďte si knihy vypůjčit
co nejdříve. V červenci proběhne v naší knihovně
inventura, bude otevřeno pouze 3., 10. a 12.
července a celý srpnaen je z důvodu dovolené
zavřeno.
Eugenie Řehnová a Veronika Krecbachová

Královský průvod – pouť císaře Karla IV. s korunovačními
klenoty na Karlštejn 2. a 3.
června 2018
Už jdou! Už je slyším! Víření bubnů v dálce dává
za pravdu malým návštěvníkům s vlaječkami
v rukou, kteří sedíce na ramenou rodičů mají
lepší výhled na blížící se průvod. Po dvanácté
prošel Královský průvod novodobými dějinami,
aby navázal na historickou událost – pouť na
Karlštejn, spojenou s vystavováním císařských
korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu,
dnešním Karlově náměstí. Letošní ročník byl připomínkou roku 1348 – výročí založení Nového
Města pražského, Univerzity Karlovy i položení
základního kamene hradu Karlštejna.
Zapsáno jest panem Benešem Krabice z Weitmile v Kronice Pražského kostela: „A král Karel,
roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české
a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní
den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem,
jejž pan Karel s jinými teology složil, slaven po
věčné časy každého roku v pátek po první neděli
po Velikonocích. A pan papež udělil na naléhání
řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo
v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly
za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky,
scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak
veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda
ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký
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sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý
výroční trh na Novém Městě pražském.“
Královský průvod má již tři roky dvě části –
Průvod Karla IV. z Radotína na Karlštejn a Poselstvo vévody bavorského Štěpána II., putující
z Králova Dvora na Karlštejn, které vzniklo zásluhou starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila
1100 let a také z nadšení a ochoty spousty dobrovolníků.
Obě části průvodu putovaly po dva dny bez
úhony přes 14 obcí, ležící na trase, až na Karlštejn,
aby se setkaly na nádvoří hradu a společně uložily
korunovační klenoty v Kapli svatého kříže. Další
obce, jež neleží přesně na trase průvodů, vyslaly
svá poselstva a předaly své dary a zdravice. Více
a více lidí se přidává v dobových kostýmech,
aby se stali, třeba na část dne, součástí barevného veselého průvodu. Purkrabí jednotlivých
obcí slavnostně císaře i jeho družinu přivítali,
císaři předali dary, informovali Jeho milost Karla
IV. o problémech i úspěších jim svěřených obcí
a nezapomněli laskavého císaře požádat u udělení
práv, či prodloužení práv stávajících. Císaře i jeho
doprovod všude štědře pohostili a pro kratochvíli
a pobavení předvedli připravený program – malí
i velcí tanečníci, pěvecký sbor i Holky v rozpuku….
Nesmím zapomenout na oblíbený muzikál Noc na
Karlštejně, který se hrál v sobotu 2. června, vyprodáno bylo do posledního místečka nevelkého
nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Na přípravě letošního Královského průvodu
se podílely spolky, instituce i dobrovolníci – do
samotného průvodu se zapojilo na 60 koní, 11
vozů, 436 kostýmovaných a na 400 nekostýmovaných účastníků, sledován byl bezmála 15 tisíci
diváky na trase. Pořadatelem je Město Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického
šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností, za podpory Středočeského kraje, svazku
obcí Region Dolní Berounka (Černošice, Dobřichovice, Všenory, Lety, Řevnice, Zadní a Hlásná
Třebaň, Karlštejn, Srbsko a Tetín), hradu Karlštejna, městských částí Prahy – Radotína a Zbraslavi, měst Beroun a Králův Dvůr. Akci podpořilo
dalších 15 sponzorů. Nad průvodem převzala
záštitu hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná – Jermanová.
www.pruvodkarlaiv.cz

U lávky proběhl minulou sobotu den se záchranáři
muže a ženy produktivního věku. Vede jej Mgr. Bc.
Tereza Mrázková. Přihlášení na www.ckp-dobrichovice.cz.
Hana Šmejkalová

Den se záchranáři
Pod pěší lávkou v Dobřichovicích proběhl
v sobotu 16. června další Den s Integrovaným
záchranným systémem pod záštitou hejtmanky
středočeského kraje.
Kromě tří základních složek IZS – tedy dobrovolní i profesionální hasiči, městské a státní
policie ČR a záchranné zdravotní služby se akce
zúčastnil také Červený kříž a Celní správa. Na
akci jako každoročně dorazil i dětský kroužek
mladých hasičů z Let a předvedl záchranu osob
při dopravní nehodě a požární zásah.
Motto akce znělo: „Zkus být jeden den
hasičem, policistou, záchranářem nebo vojákem.“
Šlo především o prevenci a také jsme se snažili

Dobřichovice

Letní cvičení v CKP
Dobřichovice – Bodybalance
V Centru komplexní péče Dobřichovice jsme pro
vás připravili cvičení Bodybalance ve středy večer.
Na cvičení je možné se přihlašovat jednotlivě
v těchto dnech: 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7., 1.
8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., vždy od 19:00 do 20:00 hod.
Jedná se o cvičení prováděné v pomalém, plynulém rytmu s účelem uvolnění, protažení i posílení těla a zlepšení stability s využitím imaginace
a relaxačních technik. Bodybalance je určeno pro
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Záběr z turnaje v barevném volejbale

posílit důvěru v IZS a napomoci jejich lepšímu
vnímání veřejností.
Pro děti byla v rámci akce připravena řada
atrakcí, včetně trampolíny, vodního děla
a soutěží o ceny. Vlastně celé odpoledne bylo
věnováno především dětem, ale sešli se lidé
všech možných věků i zájmů a samozřejmě
k nám hojně chodili vytrávit návštěvníci přilehlého Food Festivalu.
Minulý rok vzbudil největší zájem obrněný
transportér BVP záchranné služby Řevnice. Letos
to byla například zbrusu nová motorka BMW
dopravní policie, otočný automobilový žebřík,
nebo cisterna Mercedes z Jíloviště.
Asi nejzajímavější z ukázek byla ukázka
záchranné brigády kynologů z Kladna a Mělníka,
což jsou složky PČR zaměřené na výcvik a aktivní
využití záchranných psů. V rámci své hlavní činnosti provádí vyhledávání pohřešovaných osob,
dětí či seniorů za pomoci speciálně vycvičených
psů a GPS, např. v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách a v
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neposlední řadě se používají k vyhledávání drog
a výbušnin.
Při přípravách akce nás napadla otázka, kolik
osob je potřeba k přetažení naší naplněné sedmičkové Tatry na vzdálenost 15 metrů.
Rozhodli jsme se to tedy zjistit a na místě jsme
zapojili návštěvníky do této taškařice. Návštěvníci
uváděli své tipy a nakonec soudek piva získala
slečna Lea za správnou odpověď 9 lidí. Se svou

Tatrou to ale pro jistotu nezkoušejte. Jak jste určitě
na přelomu roku zaznamenali, vydali jsme jubilejní
kalendář SDH Dobřichovice s krásnými členkami.
A protože nám nějaké výtisky ještě zbyly, rozhodli
jsme se holkám uspořádat autogramiádu. Myslíme
si, že tu slávu a zájem si holky opravdu zasloužily –
také se podle toho cudně rděly.
Obrovské díky patří všem kolegyním
a kolegům, jenž si na nás našli čas a se svou

technikou, psy, koňmi a znalostmi dorazili
a byli ochotni vše vysvětlit a ukázat. Naše díky
patří též městu Dobřichovice, štědrým sponzorům, mediální podpoře a hlavně vám, kteří jste
dorazili.
Pokud jste akci propásli, o mnoho jste přišli,
ale nezoufejte, za rok se bude konat zas a opět
bude na co koukat.
Za SDH Dobřichovice Patricie & Kamil

A teď něco, co mne tady trápí. Že lidé milující své psy po nich na ulici neuklízejí sekrementy, na to si bohužel už začínáme zvykat.
Stále si snažím představit člověka, který nechá
psa udělat jeho potřebu uprostřed vrátek při
vstupu do mé zahrady. Jednoho takového pána
už znám. Bylo to 7. 9. 2017, kdy jsem potřebovala odjet s naší návštěvou z USA, a jeli jsme
do Národního divadla. Pán se tvářil, že to jeho
miláček né, ale ještě se z toho kouřilo. Naši
přátelé opravdu koukali. A teď v sobotu opět.
Vždycky přemýšlím, jestli jsem třeba někomu

neublížila a on mi tímto dává najevo, že je na
mne naštvaný. Docela by mne zajímalo, jaké to
mají doma.
Ale jsem optimista. Když do toho sem tam
někdy člověk šlápne, tak je to ještě dobré. Horší
je, když v tom někdo celý život stojí. A to je asi
případ těchto lidí. Takže já jsem na tom vlastně
ještě dobře. I já miluji psy, a jestli si zase nějakého
pořídím, určitě budu mít v kapse vždycky nějaký
sáček, abych po něm mohla uklidit.
Zdravím všechny milovníky psů.
Jarka Janoušková

Názory čtenářů
Výzva pro majitele psů
Pracuji v Infocentru v centru Dobřichovic. No,
pracuji… Je nás tam pět seniorek a jsme tam rády.
Těší mne poslouchat názory návštěvníků, kterým
se Dobřichovice a v Dobřichovicích líbí. Vyslechneme často i pochvalu na Info, neboť ne v každém
městě, či místě mají otevřené Info i o víkendu.
Návštěvníci rádi nakupují turistické vizitky,
dřevěné turistické známky a mapy. Žiji v Dobřichovicích už 50 let a jsem dobřichovický patriot.

Sport

Vítězné družstvo mistrovství ČR v teamgymu s trenérkami
(foto Karolína Mrázová)

Gym Dobřichovice získal dva
mistrovské tituly
Závěr sezóny se závodnicím a závodníkům
z Gymu Dobřichovice mimořádně vydařil.
Koncem dubna si tým trenérek Andrey Kudličkové a Karolíny Mrázové odvezl titul
z republikového mistrovství ČR v teamgymu
v kategorii Micro Team Youth. Závodnice starto-

Tým Gymu Dobřichovice na republikovém přeboru ČASPV
(foto Lenka Doležalová)

valy ve složení Albrechtová, Mrázová, Novotná,
Pospíšilová a Talian.
Dalším úspěchem byla účast pěti našich
závodníků na republikové soutěži ve sportovní gymnastice organizované ČASPV v Doubí
u Třeboně. Jednalo se o republikové finále, na
které se kvalifikovali závodníci z krajských soutěží.
Velkou radost nám udělala Martina Šantorová,
která v konkurenci 47 závodnic soutěž žákyň
vyhrála. Krásné čtvrté místo obsadila Darina

Kmoníčková a ani naši žáci (Kliment, Konečný
a Tesař) se neměli za co stydět. Předvedli pěkné
výkony a přispěli k tomu, že Středočeský kraj zvítězil v soutěži krajů.
Naši gymnasté sice pomalu končí závodní
sezónu, ale přípravu na další období zahájí již
brzy na letních soustředěních v Dobřichovicích,
v Blatné a v italském Cesenaticu. Přejeme jim
hodně sil a motivace do dalšího tréninku.
Lenka Doležalová Pavilková, Gym Dobřichovice z. s.
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Malí volejbalisté hráli
v Dobřichovicích, domácím
se dařilo
Asi 120 malých volejbalistů rozdělených do
46 družstev zavítalo 9. června na čtvrtý ročník
turnaje v barevném minivolejbale do Dobřichovic. Domácím se dařilo, vyhráli tři ze čtyř vypsaných kategorií. Pouze v oranžovém volejbale,
který hrají ti nejmladší, putovalo vítězství do sousedních Řevnic.
V červeném minivolejbale si nejlépe vedly
Klára Poláková a Nela Blaženínová, které hrály
jako Dobi Simpsonovi, v této kategorii vybojovali ještě třetí místo kluci Šimon Bělík a Albert
Bayer, hrající za tým Dobi B. Dívčí modrý volejbal ovládla Dobi strašidla, za kterými se skrývaly
Anna Knajflová, Martina Kučerová a Klára Zbožínková. Nejlépe si domácí borci vedli i v chlapeckém modrém volejbale, které ovládlo áčko
Dobřichovic ve složení Martin Mak, Ríša Gemperle a Adam Hendrych.
Mezi oranžovými byly z Dobřichovic nejlepší
Kristýna Nešporová s Veronikou Vladařovou,
které vyhrály základní skupinu, ale pak prohrály
ve čtvrtfinále a dělily se o páté místo. Celkem
napříč kategoriemi hrálo patnáct dobřichovických týmů, pro které to byl poslední turnaj před
prázdninami.

Družstvo dobřichovických seniorek má bronzovou
medaili z Mistrovství ČR v seniorském volejbale

Mistrovství ČR ve volejbale
seniorek
Ve dnech 16. a 17. června proběhlo na volejbalových kurtech u sokolovny mistrovství ČR ve
volejbale seniorek. Za úmorného vedra zde bojovalo devět ženských seniorských družstev, mezi
nimiž bylo i družstvo dobřichovických volejbalistek. K velké radosti (i překvapení) volejbalových
příznivců se naše ženy ve společnosti nejlepších

družstev z celé republiky neztratily! Jak je vidět
z konečné tabulky, umístily se na výborném
třetím místě, což se jim v předcházejících ročnících nikdy nepodařilo. Na závěr předali jednotlivým družstvům medaile, ceny a upomínkové
předměty Zd. Vrbenský za Český volejbalový
svaz, garantka mistrovství D. Bártová a za organizační výbor I. Caldová.
Závěrečná tabulka mistrovství po dvoudenních bojích získala tuto podobu:
1. Pardubice, 2. Křenovice, 3. Dobřichovice,
4. Chabařovice, 5. Žďár n. Sázavou, 6. Olomouc,
7. Nový Jičín, 8. Rokycany, 9. Litomyšl.
3. místo je pro seniorky nejlepší umístění
v historii ČR, o které se postaraly a turnaj rozehrály následující hráčky : Gábina Bělíková, Kateřina Hallmann, Kateřina Tihlářová/Chroustovská,
Dita Valentová, Jana Antonová a Bára Skalníková
– kouč I.Caldová (na fotografii) a završily D. Čermáková (vyhlášena jako nejvšestrannější hráčka
MR), Olina Karásková a Monika Taussigová.
Všem našim hráčkám k tomuto úspěchu gratulujeme. Velký dík však patří i všem rozhodčím,
technickým pracovníkům a vůbec všem, kteří ke
zdařilému průběhu mistrovství přispěli. Největší
poděkování patří Ivaně Caldové, která se zasloužila skoro o všechno – o ubytování hráček, o ceny
a upomínkové předměty, o společenský večer a v
neposlední řadě i o organizaci celého mistrovství.
HgS

Kultura u nás i v okolí
Dobřichovické divadelní
slavnosti 2018 v červenci
Červenec je pro Dobřichovickou divadelní
společnost nejrušnějším měsícem v roce. První
představení tohoto měsíce zahájí náš další host
– divadelní spolek Svatopluk z Hodonína komedií
Plejtvák, a to v úterý, 10. 7. ve 20 hodin. Autorem
hry je Milan Šotek.
Doktor Struna, český vlastenec, přispěje zásadním dílem na zakoupení kostry plejtváka myšoka
pro právě budované Národní muzeum. Po řadě
eskapád – kosti plejtváka je nutno odmastit
v nedaleké Ringhofferově továrně – má být skelet
konečně umístěn do nové budovy. Tu za Strunou
přichází prostředník ředitelství muzea, Malajel,
s neradostnou zprávou: kostra se do muzea
nevejde, je třeba ji zkrátit o sedm ocasních obratlů.
Začíná boj mezi Strunou a Malajelem o sedmero
obratlů. Vedlejší dějová linka se pak točí kolem
komponování oslavné „Ódy na plejtváka“ a vztahu
Strunovy služtičky k mladíkovi Karuzelskému, jenž
vlastnoručně pohání druhou pražskou senzaci
roku 1893 – kolotoč na Královských Vinohradech
(dnes známý jako kolotoč na Letné). Hra realizovaných metafor české malosti a uměleckých kompromisů (do Národního muzea, jen když se zbavíš
obratlů). Aluze jonášovské i mefistofelovské. Téma
„zprznění“ se podepíše také na formě hry – odtud
její podtitul.
Hrají Jiří Pavůček, Petra Kulčárová, Vladan
Polášek, Lubomír Krobot, Ingrid Nesvadbová.
Režie se ujal Vladimír Jašek.
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V pátek 13. července ve 20 hodin divadlo
Akorát z Prahy uvede komedii Michaela Frayna Za
scénou (Bez roucha) aneb Ještě jednou zezadu.
Hra je svědectvím o tom, jak je někdy těžké
sehrát představení přesně tak, jak bylo nazkoušeno.
Co se stane, když si herci zapomenou na výstup
přinést rekvizitu? A co když jim vypadne text? Existuje mezi herci přátelství? Hrát divadlo je v podstatě
řehole. Zatímco na jevišti probíhá představení, „za
scénou“ se odehrává drama mnohem větší – vzdu-

Komedie Plejtvák v podání DS Svatopluk z Hodonína

chem létají emoce, rekvizity, nebohá inspicientka
i všudypřítomné sardinky.
V režii Pavla Klečky hrají Honza Krčma, Helena
Justová, Radek Vyvadil, Adéla Jiříková, Lucie
Stropnická, Ruda Vyvadil, Jirka Beran, Adéla Červenková a Vojta Krčma. Techniku zajišťuje Eda
Němec.
Dobřichovická divadelní společnost přináší
další premiéru letošní sezóny s názvem Nerušit,
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prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster.
Bude to 19. července ve 20 hodin.
Anglický dramatik Ray Cooney se znovu na
čas zabydlí na jevišti Dobřichovických divadelních
slavností. Pod názvem Out of Order (Mimo provoz)
měla inscenace triumfální premiéru v Londýně
v roce 1990, krátce nato byla vyhlášena za nejlepší
anglickou komedii a přeložena do více než čtyřiceti jazyků – a co je nejpodstatnější: na domácích
i zahraničních scénách se hraje s úspěchem dodnes!
A není divu; nejenže je výtečně napsaná, ale její
téma je takříkajíc věčné.
Nevěra opět hraje hlavní roli. Pověstný záletník
Richard Willey touží po přísně tajném dostaveníčku
s půvabnou Jean – ta je ovšem sekretářkou opozice
a navíc má žárlivého manžela. V apartmá luxusního hotelu Westminster, na jehož dveřích visí obligátní cedulka „Nerušit, prosím“, se navzdory tomu
během pozdního večera vystřídá bezpočet nezvaných hostů. Nakonec se „obětním beránkem“ opět
stane ministrův osobní tajemník George Pigden,
až dosud úctyhodný starý mládenec a poslušný
syn své matinky. A co tu ještě nebylo – objeví se
i MRTVOLA!!?
Režisér představení Petr Říha uvádí hru
pod titulem „Nerušit, prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster“. V hlavních rolích
Richarda Willeyho a George Pigdena uvidíte opět
Jiřího Šafránka a Jana Seidela. V dalších rolích
se představí Hedvika Hájková, Karel Král, Lucka
Houdková, Petr Říha, Jiří Geissler, Alena Říhová,
Kateřina Filla Věnečková a Petr Kopsa.
Reprízy představení proběhnou v těchto termínech: 20. – 22. 7., 25. – 28. 7. vždy ve 20 hodin.

Divadlo Akorát z Prahy. Foto z představení Za scénou

Vstupné na všechna představení 180,- Kč.
Předplatné na www.divadlodds.cz a v Café Galerii
Bím.
Těšíme se na vás! Kateřina Filla Věnečková

Dobřichovická
kultura
v červenci 2018
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
FOTO 4+4 – fotografická výstava
(prodlouženo až do konce července!)
Hanáková, Feldeková, Zusková,
Kracíková/Havlena, Mlčoch, Rasl
a Pávíček. Absolventi FAMU fotografie
a ostatní.

Café galerie Bím
Výstava obrazů a soch Elžbiety
Geroseové. Výstava se bude konat od
12. července až do 6. září 2018.
Vernisáž proběhne ve středu
11. července v 18 hod.
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Další kulturní akce
Sobota 7. července 8:00-12:00,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Úterý 10. července ve 20:00,
zámek nádvoří
DDS: komedie Plejtvák
Hraje DS Svatopluk, Hodonín

Pátek 13. července ve 20:00,
zámek nádvoří
DDS: komedie Za scénou
Hraje Divadlo Akorát Praha

Čtvrtek 19. července ve 20:00,
zámek nádvoří
DDS: PREMIÉRA komedie
Nerušit prosím aneb
Dvouplošník v hotelu
Westminster
Hraje Dobřichovická divadelní
společnost

Pá 20., So 21., Ne 22., St 25., Čt
26., Pá 27., So 28. července
DDS: komedie Nerušit,
prosím aneb Dvouplošník
v hotelu Westminster
Hraje Dobřichovická divadelní
společnost

Sobota 21. července 8-12,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice
Připravujeme:
Sobota 25. srpna Šermířská Alotria
Sobota 1. září vinařské slavnosti
s pestrým hudebním programem.
Vystoupí například: Soul Sisters, Mário
Bihári Bachtale Apsa, Luboš Pospíšil
5P, Trio Jesse Ballard/USA/, Jan
Hrubý/CZ/, Joe Kučera.
Úterý 18. září v 19:30
Dobřichovice zámek – akustický
koncert Ireny Budweiserové
s kytarovým doprovodem
14

ŘEVNICE
Kino Řevnice červenec a srpen 2018
(více na www.kinorevnice.cz)
Středa 4. července
20:00 Dámsky klub
Čtvrtek 5. července
20:00 Altman
Pátek 6. července
20:00 Manžel na zkoušku
Sobota 7. července
16:00 Altman
20:00 Než přišla bouře
Středa 11. července
20:00 Muž, který zabil Dona Quijote
Pátek 13. července
20:00 Altman
Sobota 14. července
16:00 Hotel Transylvánie 3: Pří serózní dovolená
20:00 Jsem božská

Středa 18. července
20:00 Úsměvy smutných mužů
Pátek 20. července
21:30 Letní kino: Tohle je náš svět
Sobota 21. července
16:00 Pat a Mat znovu v akci
20:00 Mama Mea: Héře Ew Go Agamin!
Středa 25. července
20:00 Mama Mia: Here We Go Again!
Pátek 27. července
21:30 Letní kino: Dokud nás svatba nerozdělí
Sobota 28. července
16:00 Hotel Transylvánie 3: Pří serózní dovolená
20:00 Mama Mea: Mama Mia: Here We Go Again!
Středa 1. srpna
20:00 Mama Mia: Here We Go Again!
Pátek 3. srpna
21:30 Letní kino: Bogr / Menóře
Sobota 4. srpna
16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Mission: Impossible – Fallout
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PŘEHLED KrOUŽKŮ
pro školní rok 2018/19
Kontakt: Dr. Radka Alexy, Tel.: 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz
Přihlášky ke stažení na webu: www.dobrichovickydomek.cz
CO

KDO

VĚDECKÝ KLUB
2.-5. třída
VĚDA
1. stupeň ZŠ

Radka Alexy
K. Paloušová
K. Šestáková

Bricks4Kidz
LEGO® technic
1. stupeň ZŠ

K. Paloušová
Karel Zakar
Karel Zakar
D. Hnazelková
Ivana Sedloňová
D. Čermáková
K. Paloušová
D. Čermáková
D. Čermáková
Vondráčková
K. Šestáková

ROBOTIKA
LEGO® WeDo® 7-10 let
LEGO® WeDo® 7-10 let
LEGO® Mindstorm EV3
9-13 l
ŠKOLA ATLETIKY 1.-2. tř.
3.-4. třída
PLAVÁNÍ
rodiče s miminky
rodiče s batolaty
rodiče s batolaty
rodiče s batolaty
rodiče s batolaty
rodiče s batolaty
PLAVÁNÍ
poloplavci (cca 1.-3. třída)
plavci (cca 2.-5. třída)
neplavci (3,5-5 let)
poloplavci (předšk, 1. tř.)
neplavci (3-4 roky)
neplavci (4-5 let)
poloplavci/plavci (1.-3. tř)
neplavci (3,5-5 let)
Taneční studio
Dobřichovice
7- 10 let (taneční praxe)
11-15 let (taneční tech)
7- 10 let (taneční tech)
11-15 let (taneční praxe)
6- 7 let (pokrač. tanečnice)
4- 5 let (pokrač. tanečnice)
taneční improvizace pro
starší dívky až dospělé
3- 5 let (nové tanečnice)
6-8 let (1.-2. třída)
8-12 let (3.-5. třída)
Balet 6-7 let
8-11 let
Street dance začáteč.
(5-8 let)
pokročilí (8-11 let)
Sebeobrana
8-13 let
Historický šerm
1. stupeň ZŠ
Florbal - začátečníci
(6-8 let)
9-10 let
11-15 let
1.-3. třída
4.-7. třída
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K. Paloušová
Karel Zakar
Karel Zakar
I. Sedloňová
Abramovičová
D. Hanzelková
A. Stehlíková
Ivana Sedloňová

KDY
DĚTI
Pondělí 13.30-15.00
Pondělí 15.30-17.00
Pondělí 15.15-16.15
Pondělí 16.45-17.45
Úterý 14.00-15.00
Úterý 14.15-15.15
Úterý 15.15-16.15
Úterý 16.30-17.30
Úterý 15.30-16.30
Středa 14.45-15.45
Středa 14.00-15.00
Čtvrtek 13.30-14.30
Čtvrtek 14.00-15.00
Pondělí 13.15-14.15
Pondělí 14.00-15.00
Pondělí 15.30-16.30
Pondělí 16.00-17.00
Pondělí 14.45-15.45
Podělí 15.30-16.30
Úterý 13.15-14.15
Úterý 14.00-15.00
Úterý 15.15-16.15
Úterý 15.30-16.30
Úterý 14.30-15.30
Středa 13.30-14.30
Středa 14.00-15.00
Středa 14.30-15.30
Středa 15.00-16.00
Čtvrtek 15.30-16.30
Středa 15.00-16.00
Čtvrtek 15.30-16.30
Čtvrtek 16.30-18.00

Lenka Košťálová

ÚTERÝ 14.00-15.00
ÚTERÝ 15.00-16.00

Lucie Havlíčková

Pondělí 9.00-9.30
Pondělí 9.30-10.00
Pondělí 10.00-10.30
Pondělí 10.30-11.00
Úterý 8.30-9.00
Úterý 9.00-9.30

Daniela
Čermáková
Daniela
Čermáková
Lucie Havlíčková

Hana Tuháčková

Úterý 14.00-14.45
Úterý 14.45-15.30
Úterý 15.30-16.00
Pátek 14.45-15.30
Pátek 15.30-16.00
Pátek 16.00-16.30
Pátek 16.30-17.15
PÁTEK 17.15-17.45
Pondělí 15.30-16.30
Pondělí 16.30-18.00
Středa 15.00-16.30
Středa 16.30-17.30
Čtvrtek 15.45-16.45
Čtvrtek 16.45-17.45
Pátek 19.00-20.30
Středa 15.00-15.45
Čtvrtek 13.00-14.00
Středa 14.30-15.30

KDE
ZŠ Všenory
ZŠ Dobřichovice
ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Rudná Masarykova
ZŠ Černošice
ZŠ Líšnice
ZŠ Řevnice
ZŠ Loděnice
ZŠ Beroun-závodí
2. ZŠ Beroun Preisler.
ZŠ Karlštejn
ZŠ Všenory
DoDo, Spol. místnost
PŘEVÁDĚNÍ ZAJIŠTĚNO
ZŠ Ořech
ZŠ Mníšek pod Brdy
ZŠ Rudná Masarykova
ZŠ Řeporyje
ZŠ Slivenec
ZŠ Lipence
ZŠ Líšnice
ZŠ Řevnice
ZŠ Černošice
ZŠ Loděnice
ZŠ Beroun-závodí
2.ZŠ Beroun Preisler.
RC Chuchle
ZŠ Radotín
ZŠ Karlštejn
MŠ Bambin., Řevnice
RC Chuchle
DoDo, Společenská místnost

CENA
15 lekcí
ZDARMA
1 500 Kč

1 500 Kč
1 500 Kč

2 000 KČ
2 000 KČ
2 500 KČ

SOKOL DOBŘICHOVICE
1 900 KČ
PŘEVÁDĚNÍ ZAJIŠTĚNO
Wellness bazén Dobřichovice 3 990 KČ

Wellness bazén Dobřichovice 3 990 KČ

DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál
Dobřichovice, Für. sál
Dobřichovice, Für. sál
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál
ZŠ Všenory, tělocvič.
ZŠ Všenory, tělocvič.

Po + St
2 500 Kč

Jana
Pátek 15.00-16.00
Plesná
Pátek 16.00-17.30
Eliška Soukupová Čtvrtek 13.30-14.30
Čtvrtek 14.30-15.30

DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál

1 600 Kč
2 000 Kč
1 900 Kč

Milan Pastva /
Petr Musílek
Josef Kutílek

Středa 16.00-17.00
Středa 17.00-18.00
Čtvrtek 17.00-18.00

DoDo, Taneční sál

1 500 Kč

ZŠ Všenory, tělocvična

1 000 Kč

Michal Karban

Úterý 13.30-14.30
Úterý 14.30-15.30
Úterý 15.30-16.30
Čtvrtek 15.00-15.45
Čtvrtek 15.45-16.30

ZŠ Všenory, tělocvična

1 000 Kč

A. Gavriněvová
Jana Kašparová

Jan Havel

ZŠ Loděnice, tělocvična

1 800 Kč
1 800 Kč
2 000 Kč
1 600 Kč
1 400 Kč

Dílna ArteRadky
výtvarka 3-6 let
výtvarka 8-13 let
výtvarka 6-11 let
výtvarka s keramikou
5-10 let
výtvarka 8-13 let
výtvarka 6-15 let
keramika 6-15 let
výtvarka děti 12 až dospělí
Dramaťák s Bětkou
9-13 let
Kouzelný háček a jehlice
6-10 let
Kouzelná jehlička
4-8 let
Korálkování
8-14 let
Šití
2. stupeň ZŠ
AJ hrou a písničkou
začátečníci (1.-2. třída)
mírně pokročilí (3.-4.
třída)
AJ doučování
individuální hodiny
od 6 let
AJ doučování
Individuální hodiny
od 6 let
Němčina
individuální hodiny
od 6 let
Ruština
individuální hodiny
od 6 let
FIE – Feuersteinův
instrumentální program
pro předškoláky
4-6 let/předškolní děti
mladší školní děti

KDO

KDY
DĚTI

KDE

CENA
15 lekcí

R adka
Charapovová

Pondělí 15.00-16.00
Pondělí 16.30-18.00
Úterý 14.30-16.00
Úterý 16.30-18.00
Středa 16.00-17.30
Čtvrtek 15.00-16.30
Pátek 15.00-16.00
Pátek 17.00-19.00

DoDo, Ateliér
DoDo, Ateliér
DoDo, Ateliér
DoDo, Ateliér
DoDo, Ateliér
ZŠ Všenory
DoDo, Ateliér
DoDo, Ateliér

2 300 Kč
2 600 Kč

Alžběta
Gavriněvová
Lucie Koldínská

Středa 16.30-18.00

Sál seniorů, Dobřichovice

1 900 Kč

Úterý 15.30-16.30

DoDo, Denní místnost

950 Kč

Lucie Koldínská

Úterý 16.30-17.30

DoDo, Denní místnost

850 Kč

ZŠ Všenory

1 400 Kč

Jana Procházková Čtvrtek 15.00-16.00
Zuzana Valešová
Zora Strnadová
Pavla Svozílková

3 000 Kč

1x 14 dnů v lichý týden ZŠ Všenory
1 000 Kč
Středa 14.00-15.30
PŘEVÁDĚNÍ ZAJIŠTĚNO
1 900 Kč
Úterý 13.00-14.00
DoDo, Společenská místnost
Úterý 14.20-15.20
Středa 14.00-16.30

DoDo, Denní místnost

4 200 Kč

Renáta Šabatová Úterý 13.30-17.00
Středa 15.30-18.30

DoDo, Klubovna

4 200 Kč

Jitka Hubrtová

Pondělí 13.00-17.15
Středa 13.00-17.15

DoDo, Klubovna
DoDo, Spol. místnost

4 200 Kč

Julia Šupíková

Pátek dle domluvy

DoDo, Spol. místnost

4 200 Kč

Věra Fixová

DoDo, Spol. místnost
DoDo, Spol. místnost
DoDo, Spol. místnost
DoDo, Spol. místnost
DoDo, Spol. místnost
DoDo, Klubovna
ZŠ Dobřichovice, 1. stupeň

dle hodin

DoDo, Spol. místnost

FIE KLUB

Věra Fixová

Pondělí 8.00-12.00
Úterý 8.00-12.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek 8.00-12.00
Pondělí 15.00-16.00
Středa 13.15-14.45
Pondělí 13.00-14.30

Kurz pro předškoláky

Věra Fixová

Úterý 14.00-15.00

Flétnička pro nejmenší
3-6 let

Lucie Koldínská

DoDo, Spol. místnost

1 900 Kč
celý rok
190 Kč
lekce
850 Kč

Hudební škola YAMAHA
Robátka (4 měs-1,5 roku)
První krůčky k hudbě
(1,5-4 r)
NA / KLARINET
pro děti a dosp. indiv. hod.
KLAVÍR pro děti a dospělé
individuální hodiny

Daniela
Čermáková

DoDo, Taneční sál

15 lekcí
2 100 Kč

DoDo, Ateliér

4 200 Kč

DoDo, Kancelář
DoDo, Kancelář
ZŠ Všenory
DoDo, Kancelář
DoDo, Kancelář
DoDo, Kancelář
DoDo, Klubovna
DoDo, Spol. místnost
DoDo, infocentrum

4 200 Kč

Pondělí 16.30-17.15
Pondělí 17.15-18.00
DĚTI a DOSPĚLÍ
Čtvrtek 9.30-10.15
Čtvrtek 10.30-11.15

Tereza Volfová

Pondělí 12.30-18.00
Úterý 12.30-19.00
Středa 13.00-18.00
Čtvrtek 12.30-18.00
Pátek 12.30-17.30
A. Koblížková
Středa 13.00-18.30
Kytara pro děti a dospělé Julia Šupíková
Čtvrtek 13.30-18.30
individuální hodiny
Pátek 13.00-18.00
FOTOkroužek
Veronika Kurelová Úterý 16.30-18.00
děti od 8 let až dospělí
Orient.běh - děti i dospělí Olga Šimerková Pondělí 15.00-17.00
Inline bruslení
Šimon Pravda
Úterý 15.00-16.00 zač.
děti i dospělí
Úterý 16.00-17.00 pokr.
STEP Aerobic
Renáta Šabatová Úterý 17.30-18.30
děti od 10 let i dospělí
Jogohrátky 1-2 roky
Irena Nolová
Pondělí 10.15-11.15
maminky a batolata
Úterý 10.15-11.15
2-3 roky
Baby JÓGA
Irena Nolová
Úterý 9.00-10.00
maminky s dětmi 6-9 měs.
Maňáskové divadlo
Lucie Havlíčková 1x za měsíc Sobota
10:00-11:00
DOSPĚLÍ a SENIOŘI
Cvičení pro seniory / JOGA Irena Nolová
Pondělí 9.00-10.00
Středa 11.30-12.30
AQUA Aerobic
Renáta Šabatová Středa 19.00-20.00
Čtvrtek 11.00-12.00
Pilates s jóg. místo oběda Renáta Šabatová Úterý 12.00-13.00
Feldenkraisova metoda Dana Gavriněvová Úterý 18.45-19.45
Volný tanec
Kateřina Kučerová Sobota 16.00-18.30
Orientální tanec
Ateliér pro seniory
Živá a zdravá (ženy)

Martina Hůlová

Čtvrtek 13.00-18.00

4 200 Kč
2 200 Kč

Všenory, okolní lesy
400 Kč
hřiště za Bioskou, vedle 1. st. 910 Kč
ZŠ Dobřichovice
DoDo, Taneční sál
1 400 Kč
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál

1 000 Kč

DoDo, Taneční sál

1 000 Kč

DoDo, Společenská místnost 50 Kč/ dítě
15 lekcí
DoDo, Taneční sál
ZDARMA
Dobřichovice, sál seniorů
Wellness bazén Dobřichovice 2 550 Kč
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál
DoDo, Taneční sál

Monika Peprná Pondělí 19.00-20.00
DoDo, Taneční sál
Dana Puchnarová Středa 9.00-11.00
Dobřichovice, sál seniorů
Iveta Kučerová
St. 19.00-21.00 (po 14 d) DoDo, Taneční sál

2 000 Kč
1 400 Kč
vstupné
dobrovolné
1 000 Kč
ZDARMA
2 880 Kč
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AQUACONSULT, s.r.o., Černošice, Dr. Janského 953, tel. 251 642 213

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
DOBŘICHOVICE
8 hodin denně, pondělí až pátek. Požadujeme spolehlivost,
technickou zdatnost, samostatnost, zodpovědnost, manuální
zručnost, dobrou fyzickou kondici (i důchodce). Zaučíme.

TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
Absolvent Ústavu technologie vody VŠCHT, FAST
– vodní hospodářství a příbuzné obory. Řidičský
průkaz nutný.

NABÍZÍME

MONTÉR / MONTÉRKA VODOVODŮ A KANALIZACÍ Dobré platové podmínky + zaměstnanecké
Plný pracovní úvazek. Odborné vyučení (např. instalatér,
zámečník, topenář, svářeč aj.), spolehlivost, pracovitost,
bezúhonnost, řidičský průkaz. Zaučíme.

výhody stabilní společnosti (25 let na trhu).
Příjemný pracovní kolektiv. Nástup možný ihned.
CV možno zaslat na vlcek@aquaconsult.cz

Gynekologie
Dobřichovice
hledá zdravotní
sestru
Informace na tel. čísle
606-280269,
MUDr. Alena Hujová

Prodej
slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell
typu Araukana. St áří 14 – 19
týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej dne 7. srpna 2018
v Dobřichovicích u městského
úřadu od 14:20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel. 601-576 270, 728-605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Pronájem
zámecké vinotéky
v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr
podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední a východní části
sklepení, je zde elektrický proud, voda
a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky,
vinárny a drobného občerstvení je vypsán
na 3 roky a předpokládaný minimální
nájem za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle
nabídnuté výše nájmu, ale také podle
plánovaného využití.
Bližší informace získáte na
Městském úřadu Dobřichovice.

TAXI – Biskup
Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

Základní škola Dobřichovice
hledá účetní
Nástup od 1. září 2018.
Informace u ředitele školy,
tel. 257711149,
e-mail: stejskal@zsdobrichovice.cz
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

před zámkem
sobota 7. a 21. července od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz
Středa 8. srpna
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!
Pátek 10. srpna
21:30 Letní kino: Paterson
Sobota 11. srpna
16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Úsměvy smutných mužů
Středa 15. srpna
20:00 Mission: Impossible – Fallout
Pátek 17. srpna
21:30 Letní kino: A Plastic Ocean (Greenpeace)
Sobota 18. srpna
16:00 Úžasňákovi 2
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!
Středa 22. srpna
20:00 Jan Palach
Pátek 24. srpna

20

20:30 Letní kino: Tátova volha
Sobota 25. srpna
16:00 Kryštůfek Robin
20:30 Letní kino: Největší showman
Středa 29. srpna
20:00 Úsměvy smutných mužů
Pátek 31. srpna
20:00 Jan Palach
Sobota 1. září
16:00 Kryštůfek Robin a Medvídek Pú
20:00 Mamma Mia: Here We Go Again!

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

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
Datum vydání 17. června 2018
Uzávěrka příštího čísla je 13. července 2018
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
V. Bezděk, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

