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Slovo starosty
Průzkum názorů občanů
Dobřichovic
V loňském roce proběhl současně s volbami do
zastupitelstva i průzkum názorů občanů Dobřichovic. Jednalo se již o druhý takový průzkum
v průběhu posledních deseti let a město má již
k dispozici vyhodnocení jeho výsledků. Zhodnocení výsledků výzkumu názorů občanů najdete
v samostatném článku v tomto čísle IL od zastupitele Vladimíra Bezděka a radního Filipa Kándla.
Oběma bych chtěl touto cestou velice poděkovat, že se zhostili přípravy samotného dotazníku
a zajistili zpracování výzkumu. Dále děkuji panu
doktoru Sládkovi z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, který výsledky výzkumu odborně vyhodnotil a několika žákům naší školy, kteří pomohli
s přepisem dotazníků do elektronické podoby.
Každý z nás zastupitelů si utváří svůj vlastní
názor na to, jaká jsou nejpalčivější témata, na
která by se mělo vedení města zaměřit. Často
tak vnímáme silněji ty problémy, které zaznívají
od občanů, kteří jsou nejvíce slyšet. Výsledky
výzkumu názorů občanů jsou pro nás zastupitele užitečným vodítkem proto, že zohledňují
názory velkého množství lidí (celé čtvrtiny obyvatel Dobřichovic). Lze tedy říci, že tento průzkum
nám dává obrázek o tom, co trápí většinu lidí a ne
pouze malou skupinu, která dokáže své názory
nejhlasitěji prosazovat. Samozřejmě ne vše, co
z výzkumu vyplynulo, máme možnost vyřešit,
těžko například ovlivníme velikost provozu na
krajských komunikacích (Pražská, Tyršova), stav

ulic Polní a Lesní, které nejsou v majetku města
nebo stav chodníku směrem k Lidlu, který je
na katastru Letů. I tak je však výzkum cenným
zdrojem informací pro naši práci.
Výzkum názorů občanů je tedy pro zastupitelstvo nejen užitečným zdrojem námětů, může
být i účinným nástrojem pro úspěšné získávání
dotací. Při podávání žádostí je totiž velmi často
nutno doložit potřebnost a naléhavost té které
investice. Jako doklad například pro žádost
o dotaci na rekonstrukci některé ulice, může
výzkum názorů dobře posloužit.

Automobilový provoz
v Dobřichovicích
Jedno z nejčastěji zmiňovaných témat, které
vyplývá i z výše zmíněného výzkumu názorů
občanů, je velká hustota automobilové dopravy
v Dobřichovicích. Jedná se jednak o dopravu
tranzitní a potom o dopravu v rámci Dobřichovic.
Ta bohužel, sice pomalu, ale soustavně narůstá.
Je ale zároveň do značné míry na nás všech, zda
bude tento trend pokračovat nebo zda se zastaví.
Vedení města má ve svých rukou možnost úpravy
dopravního značení v dopravou nejvíce zatížených lokalitách. Jedná se například o vymezení
ulic, značených jako obytná zóna. Ta je vyznačena
třeba v Krajníkově ulici nebo v ulici 5. května.
V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20
km/h a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo. Toto dopravní opatření

je bohužel, především v ulici 5. května v úseku
od školy směrem k lávce, mnoha řidiči neustále
porušováno. Mnozí zde nejen že nedodržují
povolenou rychlost 20 km/h, ale nezřídka jezdí
i výrazně přes 50 km/h. Nebezpečí je o to větší,
že právě zde chodí mnoho dětí ze školy a jsou
tak bezohlednými řidiči ohrožovány. V poslední
době zde provoz značně narostl mimo jiné proto,
že lidé tudy jezdí do JoJoGymu. Město proto
připravuje dopravní opatření, která by měla
bezpečnost v ulici 5. května zlepšit. Jedná se
o instalaci zpomalovacího prahu a omezení průjezdu v úseku mezi lávkou a křižovatkou ulic 5.
května a Randova. Cílem tohoto opatření je, aby
provoz aut, jedoucích především do JoJoGymu
byl odveden z ulice 5. května do Randovy ulice
a následně na Pražskou ulici. Zároveň bychom
chtěli zvolit takové řešení, které bude co možná
nejméně omezující pro lidi, bydlící v Randově
ulici. Dalším opatřením je, že v ulici 5. května
bude častěji kontrolováno dodržování maximální
povolené rychlosti městskou policií.
Mnoho rodičů vozí své děti do JoJoGymu,
mnozí dospělí tam jezdí sami za nějakou svojí
pohybovou aktivitou. Jezdí si zkrátka zasportovat autem. Je to pochopitelné u lidí z okolních
obcí, u dobřichovických by to však pravidlem
být rozhodně nemuselo. Co by komu udělalo,
kdyby za sportem do JoJoGymu vyrazil napříště
pěšky nebo na kole? Ano, stálo by ho to nějakých
10 – 15 minut navíc, ale vyplněných zdravým
pohybem. A zároveň by svým dílem přispěli ke
zmírnění dopravního zatížení Dobřichovic.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE PSŮ
TERMÍN 30. 6. 2019
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD HRADÍ:
občané s trvalým pobytem v Dobřichovicích
občané se zrušeným trvalým pobytem,
tj. s úřední adresou: Vítova 61, Dobřichovice
majitelé rekreačních objektů v Dobřichovicích
majitelé bytů a domů, v nichž není
nikdo hlášen k trvalému pobytu
cizinci, kteří mají na území města povolený trvalý nebo přechodný pobyt po
dobu delší než 90 dnů, nebo pobývající
na území ČR přechodně na dobu delší
3 měsíců, osoby, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana cizinců

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

POPLATEK ZE PSŮ HRADÍ
držitel psa, tj. fyzická osoba, která má
trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo právnická osoba, která má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.
Sazba poplatku: 100 Kč za psa v domě,
200 Kč za psa v bytě, částky za každého
dalšího psa lze vyhledat na webových
stránkách města nebo zjistit na městském
úřadě.
Platit poplatky je možné buď hotově na
Městském úřadě, nebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou

Obrázek na titulní straně: Immacuata v zimě. Foto Hynek Moravec
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Číslo bankovního účtu: 388029319 /
0800
VS: 3722 (odpady),1341 (psi)
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
nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může městský
úřad zvýšit až na trojnásobek.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků naleznete na
www.dobrichovice.cz.
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Domácí zpravodajství
Výsledky průzkumu názoru
obyvatel Dobřichovic
Průzkum, který se uskutečnil loni v říjnu spolu
s komunálními volbami, je konečně hotov a zpracován a můžeme se tak na tomto místě podívat na
některé výsledky. Než k tomu přikročíme, dodejme
jen, že detailní závěrečná zpráva se všemi výsledky,
čítající dohromady 107 stran, je k dispozici na
webových stránkách města Dobřichovice.
Průzkumu se zúčastnilo bezmála 900 osob,
což znamená více než 30% všech dospělých přihlášených k trvalému pobytu v Dobřichovicích.
Výsledky tak lze považovat za dostatečně reprezentativní. První průzkum tohoto typu jsme uskutečnili v roce 2010, a jelikož většina otázek zůstala
i nyní stejná, lze se podívat i na vývoj názorů
Dobřichovičáků na daná témata v čase.
Dobrou zprávou je, že s životem v Dobřichovicích panuje vysoká spokojenost. 85% lidí je
v tomto ohledu velmi či mírně spokojeno, je to
dokonce více, než tomu bylo v roce 2010 (79%).
Prakticky ve všech dílčích zkoumaných aspektech se spokojenost zlepšila nebo udržela na
úrovni roku 2010. Největší zlepšení proti roku
2010 občané vidí ve vyřešení kapacity mateřské
a základní školy a kapacity parkování na nádraží.
O něco kritičtěji je naopak vnímána kapacita ZUŠ.
Hlavním problémem je doprava a množství aut. Krátké cesty autem po Dobřichovicích
a Letech podniká alespoň 1x denně necelých 40%
lidí. Nicméně případnou záměnu auta za místní
autobus by (v průměru alespoň 1 x denně) využila
jen necelá čtvrtina občanů. Přesto však 55% lidí
považuje podnikání krátkých cest autem po Dobřichovicích a okolí za problém. Občané také vnímají
jako zdroj nejistoty situaci kolem dlouho připravovaného a stále nedotaženého územního plánu.
Pětice ulic vnímaná nejkritičtěji z hlediska potřeby
oprav povrchů/chodníků asi také nepřekvapí
(Tyršova, Pražská, Bezručova, Palackého a Anglická).
V oblasti nakládání s odpady se situace proti
roku 2010 udržela na stejné úrovni, či mírně
zlepšila. Nejkritičtější oblastí – podobně jako
v roce 2010 – tak zůstává otázka čistoty okolo
kontejnerů na tříděný odpad. Roste poptávka po
umístění těchto kontejnerů pod zem. Spokojenost s prací městského úřadu se celkově zlepšila,
jediné zhoršení je v očích občanů je prostředí na
úřadě. Drtivou podporu občanů má letité dobřichovické „pravidlo“ nerozšiřování výstavby mimo
existující intravilán. Jako stálici mezi problémy lze
označit objekt COOP v centru, a to jak z hlediska
nehezkého vzhledu, tak proto, že navzdory svému
umístění neplní, včetně nejbližšího okolí, centrální
funkci. Absence zřetelného centra v podobě uceleného náměstí je vnímána jako nedostatek.
Kriticky se díváme na možnost až 3 metry
vysoké protihlukové zdi u trati, s jejíž výstavbou
uvažuje Správa dopravní železniční cesty při příležitosti možné modernizace tratě. Podporuje ji
jen 13% občanů; 36% lidí je ochotno tolerovat
jen maximálně jednometrovou protihlukovou
bariéru a celá čtvrtina občanů vidí jiná řešení než
výstavbu jakékoliv protihlukové zdi.

Z hlediska dalšího rozvoje by občané nejvíce
uvítali fitness, krytý bazén a zubaře. Mládež
pak i sportoviště a kinosál. A senioři stojí o dům
s pečovatelskou službou. Viditelnější by měla být
činnost městské policie. Podporována má být
jednoznačně železniční doprava. Jako problém
je také – v kombinaci s růstem intenzity automobilové dopravy – vnímána otázka bezpečnosti
pohybu chodců po městě.
Výsledky průzkumu budou, podobně jako
tomu bylo i po roce 2010, používány vedením
města při plánování dalšího rozvoje Dobřichovic a oprav existujícího majetku a infrastruktury,
zejména v případě možnosti získání dotací na
tyto projekty.
Závěrem zbývá poděkovat všem občanům,
kteří se do průzkumu aktivně zapojili. Také
vybraným žákům základní školy a panu učiteli
J. Hájkovi, kteří výrazně pomohli s přepisem
papírových odpovědí do exelovské tabulky. A v
neposlední řadě i panu Sládkovi, který provedl
odborné zpracování výsledků a je autorem závěrečné zprávy výzkumu. Průzkum byl podporován
městskou radou, která na něj vyčlenila finanční
prostředky z rozpočtu.
Vladimír Bezděk, zastupitel za Společně pro
Dobřichovice
Filip Kándl, radní a zastupitel za ODS

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní kolo Matematické
olympiády
v pátém ročníku už má své úspěšné řešitele! Nejlepší práci odvedli a na společném prvním místě
se s plným počtem bodů (12) umístili Ondřej
Buben z 5. B a Eliška Vostrá z 5. C. Oběma vítězům
moc gratulujeme!
Pochvalu si zaslouží i další účastníci, kteří
nelehkým matematickým úlohám věnovali svůj
volný čas a nenechali se jejich náročností zastrašit, nebo se o jejich řešení alespoň pokusili. Jsou
to: Jakub Cocula z 5.A (2. místo, 10 bodů), Lucie
Květoňová z 5.B (3. místo, 7 bodů), Adam Matoušek z 5.B a Bořek Sláma z 5.C
První čtyři úspěšní řešitelé postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat v Černošicích ve středu 30. ledna. Budeme jim držet palce!
Ladislava Srpová

Stále
se snažíme
učit lépe
Velmi často slyším, že hrát na zobcovou flétnu
umí každý. Jenomže on je rozdíl hrát na zobcovou
flétnu a „hrát na zobcovou flétnu“. Právě „hrát na

zobcovou flétnu“ umí flétnista Jan Kvapil, který se
již léta snaží o to, aby se „hrát na zobcovou flétnu“
naučil co největší počet lidí a proto vydal nové
učebnice pro děti s názvem Flautoškola a pořádá
semináře pro učitele, aby se s novými učebnicemi
naučili pracovat.
V naší základní umělecké škole se snažíme
učit co nejlépe, proto se všichni učitelé hry
na dechové nástroje rozhodli, že se seminářů
zúčastní. Přemluvili jsme i kolegy ze sousedních
škol, aby se k nám přidali, a pana Kvapila jsme
pozvali k nám do Dobřichovic. Jan Kvapil pozvání
přijal a s radostí mohu oznámit, že si ve dnech 6.
a 7. února tohoto roku užijeme netradiční výuku
hry na zobcovou flétnu.
Abychom si neužívali jen my učitelé, ale
nějaký pěkný zážitek s panem Kvapilem měly
i děti, uspořádá 5. února se svým kolegou loutnistou Janem Čižmářem pro naše žáky dva koncerty.
Program celých tří dní plných hry na zobcovou flétnu se uskuteční s finanční a organizační
podporou v rámci projektu MAP II pro ORP Černošice.

Oba koncerty proběhnou v úterý 5. února v sále
MUDr. Fürsta. Od 16.00 přijdou žáci přípravných
a prvního a druhého ročníku a od 18.00 děti
od třetího ročníku výše. Samozřejmě přivítáme
i ostatní diváky.
Za ZUŠ Dobřichovice vás zve
Mgr. Barbora Pelikánová

HUDEBNÍ BONBÓNEK
aneb

Stará hudba pro mladé posluchače
V zábavném (ale i naučném) padesátiminutovém
pořadu se představí flétnista Jan (Kvapil) a loutnista Jan (Čižmář), kteří mladým posluchačům
přiblíží různé druhy zobcových fléten a nástrojů
loutnové rodiny. Základ programu tvoří skladby
proslulých i zapomenutých mistrů hudby 16. –
18. století, jako jsou např. F. Couperin, G. Gastoldi,
J. van Eyck, a v neposlední řadě nejproduktivnější
autor všech dob – p. Anonym.
Díky obrazovým projekcím se posluchači
ocitnou v různých prostředích, v nichž v období
renesance a baroka zněla instrumentální hudba.
Po návštěvě barokního divadla zažijí na vlastní

3

1/2019

Členové Klubu seniorů u hrobu v Lánech
kůži renesanční bál, na němž si vyzkouší jednoduché taneční kroky. Odvážnější mohou oba
protagonisty doprovodit hrou na bubínky či další
bicí nástroje. Poté se přenesou do potemnělé
zámecké kaple, kde se za svitu svíce zaposlouchají
do jemných tónů barokní loutny, aby posléze zjistili, zda se flétnistovi Janovi podaří po vzoru ptáčníků z 18. století rozezpívat opeřence v kleci. Děti
samy se stanou na chvíli sochami vyjadřujícími
barokní afekty a jsou přítomni oživení historického hudebního obrazu. Diváci se mohou těšit
i na různé soutěže, naučí se rozpoznávat zvuky
jednotlivých nástrojů – a samozřejmě nebudou
chybět ani další překvapení (včetně sladké tečky).

Co je nového v Klubu seniorů?
Po delší odmlce vás chceme seznámit s činností
našeho klubu. Scházíme se vždy 2. pondělí
v měsíci vyjma letních prázdnin ve školní jídelně
ve 14. 30. Čím se zabýváme? Nejdůležitější je, že
se společně sejdeme a u kávy, či čaje si popovídáme. Oslavíme narozeniny členů, případně
vzpomeneme na ty, kteří nás navždy opustili.
Připravujeme si zajímavé texty z knih a časopisů,
zazpíváme si, poslechneme záznamy z CD, nebo
kazet, recitaci básní apod. Nezapomínáme na
významná výročí z historie republiky, či významných osobností. K 100. výročí vzniku republiky
jsme navštívili Kožlany, rodiště E. Beneše, Vysoké
nad Jizerou, rodiště K. Kramáře, a v Lánech hrob
Masarykův, kde jsme položili květiny a zapálili
svíčky. Dostáváme pozvánky na představení
divadla Na Fidlovačce a některých dopoledních,
či odpoledních představení se zúčastňujeme. Pravidelně se seznamujeme s nabídkou kulturních
pořadů v Dobřichovicích, které rádi navštěvujeme. B. Šarounová nám o Velikonocích přiblížila
výrobu kraslic. V červnu jsme navštívili děti ve
zdejší mateřské škole a zhlédli jejich vystoupení,
které připravily učitelky MŠ pod vedením paní
Míly Švecové.
Vánoční program bývá slavnostní, loni mezi
nás opět přišli učitelé ze Všenor, pan V. Veselý,
paní A. Pikardová a paní M. Baudyšová a společně jsme si zazpívali koledy. Pan L. Novák nám
přinesl a postavil betlém, který sám vytváří. Všem
jmenovitě napsaným upřímně děkujeme. Od
jara do podzimu (kromě letních prázdnin) pořá-
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Hrob Masarykovy rodiny v Lánech
dáme výlety po naší zemi. Vloni jsme uspořádali
6 zájezdů. V dubnu do Telče, kde jsme si prohlédli
zámek, park s památnou Zachariášovou lípou
a město. Zajeli jsme i za další památnou lípou do
Praskoles u Mrákotína. V květnu jsme navštívili
Kožlany, poutní místo Mariánskou Týnici u Kralovic a zámek Manětín. V červnu jsme zavítali do
Rokycan, na zámek Kozel a do meditační zahrady
v Plzni-Doudlevcích. V září jsme se seznámili
s historií zámku Nový Hrad v Jimlíně a zastavili
se na hřbitově v Lánech, abychom uctili památku
prezidenta Masaryka a jeho blízkých. V říjnu
jsme si prohlédli libochovický zámek a v Třebenicích Muzeum českého granátu. Uskutečnila se
tu i zajímavá beseda s evangelickým farářem P.
Klineckým, který moderuje v ČT pořad Uchem
jehly. V prosinci jsme jako bonus přidali zájezd do
Třebechovic pod Orebem, abychom si prohlédli
světoznámý Proboštův betlém. Kromě něj jsme
zhlédli i dvě vánoční výstavy. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Hradci Králové.
Naše zájezdy nebývají fyzicky náročné, najde
se i čas pro oběd, případně pro posezení u kávy
a zákusku. V závěru chceme poděkovat všem,
kteří nám v našem snažení pomáhají. Základní
škole za poskytnutí přístřeší, kuchařkám za přípravu nápojů, pracovnicím zdejšího informačního
centra a MěÚ za pomoc při organizaci zájezdů a v
neposlední řadě starostovi a zastupitelům města
za finanční výpomoc při hrazení cen autobusových zájezdů. Jsme vděčni všem, kteří věnují svůj
volný čas místním seniorům i v různých zájmových
kroužcích. Kupř. paní Daně Puchnarové za vedení
kurzu malování a pořádání výstav děl v něm
vzniklých, paní R. Vrabcové za keramické kurzy
a krásné výtvory, které si seniorky odnášejí do
svých domovů, paní I. Nolové za bezplatné cvičení
jógy, paní H. Habartové za trénování paměti, případně dalším, na které jsme zapomněly.
J. Váňová a J. Janoušková

SVČ Dobřichovický domek
rozšiřuje nabídku kurzů od
února 2019
Nově od pololetí nabízí Středisko volného času
Dobřichovický domek ve středu od 18.00 do19.00
hod kurz SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ. Reagujeme tímto na poptávku rodičů, kteří měli příle-

žitost setkat se s našimi lektory sebeobrany pro
děti Milanem Pastvou a Petrem Musílkem. Dva
kamarádi, voják a policista, kteří umí různá bojová
umění, mají zkušenosti s tím, jak přežít v nepříznivých podmínkách a chuť předat tuto zkušenost dál!
Dále můžeme potěšit malé vědátory, že máme
novou posilu v týmu Dobřichovického domku,
nadšenou chemikářku paní Kamilu Zvědělíkovou, která se bude dětem věnovat každé pondělí
v čase 14.15 – 15.15 hod v chemické učebně na
2. stupni ZŠ Dobřichovice v kurzu nazvaném
ZÁBAVNÉ EXPERIMENTY.
Kromě toho stále přijímáme nové zájemce
o KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU
ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU, který probíhá každé úterý
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14.00 – 15.00 hod na 1. stupni ZŠ Dobřichovice. Kurz
vede zkušená speciální pedagožka Mgr. Věra Fixová.
Během školního roku si děti přivyknou školnímu
prostředí a trénují přirozenou a hravou formou
dovednosti potřebné k úspěšnému vstupu do
školy, k zahájení školní docházky. Důraz je věnován
na správné vytváření matematických představ
a pochopení podstaty čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury. V průběhu roku jsou
korigovány případné grafomotorické obtíže.
Pokud máte zájem o jakoukoli novou aktivitu,
ale také stálou nabídku kurzů z našich webových
stránek, je potřeba vyplnit přihlášku. Přihlášku
naleznete na našich internetových stránkách www.
dobrichovickydomek.cz v sekci přihláška/náhrada
nebo jsou k dispozici vytištěné v Dobřichovickém
domku. Vyplněnou přihlášku naskenujte nebo
vyfoťte a zašlete na mail info@dobrichovickydomek.cz nebo vhoďte do schránky Dobřichovického domku. V případě dotazů nás kontaktujte:
770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz.
Přejeme Vám jen to dobré do celého roku
2019.
Radka Alexy za SVČ Dobřichovický domek

Beseda na téma Jak sedět
a vstát?
Víte, že způsob sezení má vliv na vaše dýchání?
Že sed je vlastně „statická zátěž“? Většina z nás
tráví v sedě mnoho času. Jsme schopni vnímat
jak sedíme a můžeme to vůbec ovlivnit? Co dělat,
když nás bolí záda v divadle nebo kině?
Toto stále aktuální téma otevřeme na dalším
setkání s Clarou Lewitovou, které pořádáme již
tradičně v dobřichovické knihovně. Ve středu 6.
února od 18.h budete mít možnost besedovat
s jednou z nejzkušenějších fyzioterapeutek
a naučit se např. „aktivně“ sedět. Chcete-li se
zúčastnit, zavolejte, prosím, na telefon 602 176
778, připravíme vám „správnou“ židli.
Za Nadační fond Karla Lewita
srdečně zve Petra Nováková.

Dopolední kurzy angličtiny
pro dospělé v Osvětové
besedě
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II
pátek 9.00-10.15 pokročilí
pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(nižší úroveň po domluvě)
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Výuka probíhá v malých skupinkách a přátelské atmosféře. Učební texty s poslechy a pomůcky
jsou doplňovány aktuálními internetovými mate-

Koledníci v Osově
riály v angličtině s možností pravidelného sledování vybraných videí. Cena je cca 125 Kč za
75minutovou lekci, platba je do konce pololetí.
Kurzy nadále povedou zkušené lektorky Zora
Strnadová ( čt, pá tel. 776 028 441) a Kristina
Millerová (pá-pokročilí, tel. 607 689 777). Zapsat
se můžete přijít i osobně v pátek 25.1.2019 od
12-13h.
Zájemci nás mohou kontaktovat též na níže
uvedené e-mailové adrese.
Těšíme se na Vás!
dopolednianglictinadobrichovice@seznam.cz

místním lidem v tíživé životní situaci a podpoří
také Farní charitu Neratovice, která v našem
regionu zajišťuje domácí zdravotní péči a sociální
terénní pečovatelskou službu.

Zářící hvězda, která podle biblického příběhu
vedla tři mudrce z východu až na místo narození
prorokovaného vykupitele, jako by pomáhala
koledníkům Tříkrálové sbírky, která každoročně
probíhá právě kolem svátku Tří králů 6. ledna.
Skupinky koledníků přicházely do obcí na březích
Berounky (Karlštejn, Zadní Třebaň, Řevnice, Lety,
Dobřichovice, Karlík, Všenory, Mokropsy a Černošice), ale také do podbrdských obcí Litně,
Hatí, Osova, Všeradic, a do vísek Českého krasu,
Mořiny a Mořinky. Tam všude šířili radostnou
zvěst vánočních svátků a vybírali prostředky na
dobročinné účely.
Mnohde se koledovalo zvesela a s muzikou,
jinde obcházeli koledníci dům od domu ve skupinkách po třech, čtyřech. V Dobřichovicích
nadšeně koledovaly děti z Dětského domova
Lety. Naplněné kasičky byly ve Všenorech úředně
rozpečetěny a našlo se v nich celkem 146 314
Kč. Z toho 35 % použije Charita ČR na podporu
charitních domů v pražské arcidiecézi a také
nemocnice v Ugandě. Místní charitě připadne
65 % z vybrané částky (95 104 Kč), a ta je rozdělí

Komu vykoledované peníze pomohou
V našem regionu míří prostředky z Tříkrálové
sbírky nejčastěji do rodin, které potkalo nějaké
neštěstí, jako ztráta zaměstnání, nemoc, úmrtí
apod. Zvláště děti v těchto rodinách jsou často
situací nejvíce ohroženy, a právě jim může charitní pomoc zlepšit kvalitu života, než se rodina
vzpamatuje. Pomáhá se lidem, kteří se dostali do
dluhů vlivem závislosti některého člena rodiny.
Pomoc míří také k rodinám, které žijí bez jakékoliv
finanční rezervy a podpory svých blízkých. Pokud
v této situaci ještě někdo v rodině onemocní,
často se rodina dostane do bezvýchodné situace.
Do nesnází se dostávají také lidé, nejčastěji ženy,
které zůstanou po rozpadu vztahu s partnerem
samy a mají v péči děti. Nějakou dobu to vždy
trvá, než se jim podaří uspořádat si svůj život, než
se zorientují v tom, na jaké sociální dávky mají
nárok, než začne partner platit výživné na děti
a než také ony samy získají pevnou půdu pod
nohama a stabilizují svůj psychický, případně
i fyzický, stav.
Kdo zná ve svém okolí lidi, kterým by pomohl
peněžní dar z této sbírky, neváhejte se ozvat kterémukoli dobrovolníkovi charity nebo na adresu
revnice@praha.charita.cz, nebo tel. číslo 739 615
846. Na stejné kontakty se může ozvat každý, kdo
by se chtěl stát koledníkem.
Dík za úspěšný průběh letošní Tříkrálové
sbírky patří všem, kdo přispěli k tomuto dobrému
dílu: v první řadě dárcům, dále organizátorům,
ale především koledníkům, bez jejichž odhodlání
a nadšení by nebylo možné Tříkrálovou sbírku
uskutečnit.
(ev)

Žáček, Jiří .......................................... Maličkosti z lásky
Calda, Emil ..........................Znovu o věcech a lidech
Lanczová, Lenka ......................................Život naostro
Fulghum, Robert .............................. Opravdová láska
Holcová, Milena ................................Přezrálé broskve

Roberts, Nora ..........................................Žhavé doteky
Czernin, Monika ................. Anna Sacher a její hotel
Mikšíková, Karolina ....Život, na který metr nestačí
Khoury, Raymond .................................... Ďáblův elixír
Grisham, John ..............................................Obchodník

Tříkrálová sbírka
Putování za hvězdou

Zajímavosti
Nové knihy v naší knihovně
Woods, Thomas E. ...................... Jak katolická církev
budovala …
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Klevisová, Michaela ......................... Dům na samotě
Václavová, Inna .................................V zajetí Atlantiku
Glattauer, Daniel ....... Dobrý proti severáku. Každá
sedmá vlna
Pintířová, Angelika ........................Padá mi to z nebe
Šin, Kjung-suk ...............................Modlitba za matku
Vondruška, Vlast. ............Dobroninské morytáty XI.
Zídek, Petr ..........................Utajená láska prezidenta
Masaryka Oldra
Hesthamar, Kari ............................. So long, Marianne
Lukešová, Taťjana ..............Píšu, dokud si pamatuju
Votýpka, Vladimír .................................... Sedm životů
Grossman, David .......................... Přijde kůň do baru
Brown, Dan ..........................................................Počátek
Bauman, Václav ..............................Paci, paci, pacičky
Šlejhar, Josef Karel .......................Cvrček mého krbu
Selner, Martin .....................Autismus & Chardonnay
Soukupová Petra .....................Nejlepší pro všechny
Šrut, Pavel ................... Zlá milá; Papírové polobotky
Calda, Emil ................Recese poeticko-(ne)vědecké
Harris, Lee ......................... Vražda na mexický svátek
Sacher, Richard ................................Simona Monyová
Taylor, Patrick .................... Doktore, to byste se divil
Taylor, Patrick ........................Doktore, ne tak zhurta!
Ware, Ruth ...............................Všude kolem černý les
Grimmichová,A. I. ....................Kouzlení s hedvábím
Nešpor, Evžen ........... Na balkoně je kamenný muž
Chramostová,Vlasta .......................... Byl to můj osud
Hrzánová, Bára ............................Vinnetou naší doby
– Velký tajem Staré l
Lindgren, Astrid ............Válečné deníky 1939-1945
Musil, Alois ............................................Ze světa islámu
Komárek, Stanislav .......................... Ochlupení bližní
Vilček, J. ...................................................... Láska a věda
Koukalová, Gabriela ................................................. Jiná
Poláček, Tomáš .......................... Laco Déczi – totálně
vytroubený mozek
Trump, Ivana ............................. Jak vychovat Trumpa
Slomek, Jaromír .............. Prahou Jaroslava Seiferta
Mayle, Peter ........................................................ Psí život
David, Petr ...........Za strašidly do měst a městeček
Halík, Tomáš .......................................... To že byl život?
Green John .............................Jedna želva za druhou
Follett, Ken ................................................Ohnivý sloup
Jacobs, Anne ............... Panský dům a jeho dědictví
Egressy, Jitka .....................................Tuk není nepřítel
Whitton, Hana ................... Ve stínu knížecího stolce
Táborská, Dita ........................................................... Běsa
Třeštíková, Radka ...................................................Veselí
Slavíček, Jiří .......................................... Povídky z Letné
Kars, Ota ............................................ Jmenuji se Tomáš
Kuta, Lukáš ..........................................................Pecková
Fryš, Josef ..........................120 osobností Podbrdska
Liška, Vladimír ................................................ Prezidenti
Kepler, Lars ................................................ Lovec králíků
Pánek, Josef ........................Láska v době globálních
klimatických změn
Landsman, Dominik ..................Továrna na debilno
Svozilová, Zlata ................................... Josefův pivovar
Vašák, Jaroslav ...................... První republika u stolu
Mišík, Vladimír .....................................Byl jsem dobrej
Vodňanská, Jitka ................................Voda, která hoří
Obermannová, Irena ............................................ Láska
Frej, David ..................Tučné superpotraviny a oleje
Vrtišková, Lenka ................................... Trojboj s draky
Hostovská, Olga ................................ Egon Hostovský
a jeho radosti života
Macháček, Jan .......................Na tříkolce mezi tanky
Green, John ..........................................Hledání Aljašky
Zusak, Markus ..................................... Když psi pláčou
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Brzáková, Pavlína ............................Kryšfof ÁDéHáDě
Sieberová, Jana ......................Naděje na konci cesty
Gato, Martin ......Domácí výrobky z léčivých rostlin
Stanzl, Werner .................................................... Poprava
Harris, Lee ........... Vražda v Den svatého Valentýna
Dugoni, Robert ....................................Hrob mé sestry
Urban, Josef ................................................ 7 dní hříchů
Rice, Jimmy ..................................... Nejlepší věc, která
se mi nikdy nestala
Littell, Robert .......................................................Amatér
Forman, Gayle ...................................................Znovu já
Taussig, Pavel ......................................Jindřich Plachta
Weber, Andreas ....................................Blbinky a bláto
Viewegh, Michal ..........................................Muž a žena
Hvížďala, Karel ...................................... Tachles, Lustig
Koukolík, František .......................... O lidech a životě
Chauavel, Denise ..........Náměty pro stolní hry dětí
Cílek, Václav ...............................................Krajiny srdce
Kynychová, Hana .............Tajemství životního stylu
Burianová, Milada ...........................Nádherný advent
Boučková, Tereza .................................Závod s časem
Davouze Marta .................................. Víkend s Miriam
Murakami, Haruki ...................................Norské dřevo
Mašínová, Zdena ............................Čtyři české osudy
Gawliczková, D. .Dominika na cestě Jižní Amerikou
Švehla, Marek ............................... Magor a jeho doba
Zahrádková, Klára ......................................... Kůň a had
Nováková, Petra ........................................ Příběhy věcí

Kosatík, Pavel ....................................Češi 1918 – 1992
Kriseová, Eda ...........................Mezi pannou a babou
Urbánková, Dagmar .............................................. Dům
Kratochvil, Jiří ......................................................... Bakšiš
Rychlík, Jan .............................................................. 1918
Klíma, Josef ........................... Zločin jak ho pamatuju
Pease, Allan .....................V otázkách jsou odpovědi
Kopal, Rudolf ...................................Král táhne horami
Gális, Radek ................................................Náš kardinál
Gális, Radek .................. Černí baroni od Černé věže
Cook, Robin ......................................................... Slepota
King, Stephen ................................................... Osvícení
Lapena, Sharp ............................... Někdo cizí v domě
Hesse, Hermann ............Hra se skleněnými perlami
Jacq, Christian .Tutanchamon : Poslední tajemství
Uher, František .............................Princip bumerangu
Moore, Thomas ..........................................Kniha o duši
Vitásková, Alena .................................... Solární baroni
Vlasatá, Zuzana ..........................................Žlutý baron
Jirotka, Zdeněk ................................................. Saturnin
Frank, Anne ...............................Deník Anne Frankové
Durrell, Gerald ..................................... Kterak sejmout
amatérského přírodovědce
Rétyi, Andreas von .............. Teror a lži 11. září 2001
Moore, Michael ...................................Hloupí bílí muži
Sabongui, Renata ................................................ Pilates
Fürbach, František ............................Ema Destinnová
a Bedřich Smetana
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Loren, Sophia .............................In cucina con amore
Carpenter, Emily .......................Prokletí horské dívky
Whitton, Hana ................................................... Agentka
Mlynářová, Marcela ....... Dokud držím pohromadě
Vondruška, Vlast. .....Letopisy královské komory IX
Mawer, Simon .............................................Pražské jaro
Kepler, Lars .............................................................Stalker
Harper, Tom ................................................... Rytíři kříže
Dousková, Irena .......................................Bez Karkulky
Kohanov, Linda ...........................S koněm mezi světy
Pekárková, Iva .............................. Zápisky z Londýna.
Letters from London
Ramadani, Zana ...............................Zahalená hrozba
Pekařová, Lidmila ...................Jak žít a nezbláznit se
Epstein, Helen .................................O čem se nemluví
Kynychová, Hana ......... Tajemství životního stylu 2
Třeštík, Michael ................................. Ledaže se spletu
Bárta, Miroslav ...............Kolaps a regenerace: cesty
civilizací a
Solženicyn, Alexandr ......................Rusko v troskách
Pro děti a mládež:
Baránková, Vlasta ................... Kouzelná cesta domů
Soukupová, Petra ...........................Kdo zabil Snížka?
Dvořáková, Alžběta .................... Herkules na zámku
Lomová, Lucie ....................................... Anča a Pepík 5
Wagnerová, Alen ...............Jak Marta zkrotila draka
Čermák, Jakub ........................................... Do vesmíru!
Mašek, Vojtěch ...................Panáček, pecka, švestka,
poleno a zase p
Šašek, Miroslav ............................................. To je Izrael
Šašek Miroslav .............................................To je Řecko
Král, Robin ........... Co mají na práci myšky a myšáci
Landsman, Dominik ....Lapuťák a kapitán Adorabl
Perplies, Bernd .......................Hrdinové z Dračí ulice.
Noční vetřelec
Perplies, Bernd .......................Hrdinové z Dračí ulice.
Duchové z hlubin
Šrut, Pavel .................Velká kniha českých pohádek
Tamm, Henrik ....................... Nindža Timmy a honba
za ukradeným …
Reschová, Stan. .................................. Jemně tajemně
Pospíšilová, Zuzana .................. Záhada školní půdy
Awdry, Wilbert .................. Příběhy na dobrou noc 2
Parker, Steve ..................................Super rychlé stroje
Vopěnka, Martin .Biblické příběhy pro nevěřící děti
Srazil, Šolmes M. .................. Pohádky do postýlky 2
Taussig, Pavel .Chlapec, který přežil pochod smrti
Flanagan, John ..................................Hraničářův učeň
Flanagan, John ....................................Bratrstvo. Lovci
Dashner, James ..................................... Labyrint: Útěk
Chainani, Soman ..............................Škola dobra a zla
London, Jack ....................................................Bílý tesák
Lain, Marta F. ............................................................Vlaky
Delgado, Consuelo ............................................Letadla
Pilařová, Dagmar ........................................... Sněhurka
Pilařová, Dagmar .............................................. Popelka
Pospíšilová, Zuzana ...... Školnice Valerie odhalena
Pospíšilová, Zuzana ..............Knihovnické pohádky
Janovec, Ladislav ....Strašidelné a upírské historky
Smolíková, Klára ...Medvídek Lup a jeho kamarádi
Pilný, Martin ................................. Jak to bylo, jak to je
Křišťanová, Dita ..................................Česká republika
Lomová, Lucie ...........................................Anča a Pepík
Chee, Traci ......................................................... Čtenářka
Kahoun, Jiří ...O čertech, medvědech, myškách …
Krolupperová, Dan. ...................Vědí draci o legraci?
Šrámková, Jana .....................................Dům číslo 226
Vostradovská, Ter. .......................................Řez kočkou
Sís, Petr .............................................................. Robinson

Vánoční hodina cvičení rodičů s dětmi
Urbánek, Lukáš ........................Noty – bejbypankový
pěvník Kašpárka
Hergé ..................................Výbuch sopky Karamako
Hergé ........................................................ Hadí soutěska
Hergé ...................................................... Směr New York
Hergé ...............................................Závěť pana Pumpa
Stewner, Tanya .................................. Alea dívka moře.
Kratochvíl, Miloš ................................................. Bouráci
Kratochvíl, Miloš ...................................................Klofáci
Kratochvíl, Miloš .............................................. Puntíkáři
Kratochvíl, Miloš .................................................Duchaři
Kratochvíl, Miloš ................................................Kouzláci
Upozorňujeme vás, že z důvodu nemoci bude
omezen provoz knihovny po celý únor 2019.
Knihovna bude otevřena jen úterky a čtvrtky
v běžné otevírací době.
Děkujeme za pochopení.
Věra Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Návštěva partnerského města
ve Francii
Od čtvrtka 6. do neděle 10. června 2019 stráví
občané Dobřichovic v partnerském městě Villieu
Loyes Mollon ve Francii. Tento rok opět navštívíme
své francouzské přátele. Vítáni jsou i další zájemci
o tyto mezinárodní kontakty. B\dlíme ve francouzských rodinách a bude pro nás připraven jistě
zajímavý program. Zájemci se mohou buď informovat nebo hlásit na mailech: skvorova@zsdobrichovice.cz nebo vaclav.kratochvil@kozi5.cz.
EŠ

Hasiči Dobřichovice prosí
spoluobčany o pomoc
v pátrání po minulosti
Vážení spoluobčané,
v roce 2020 oslavíme 140 let od vzniku dobrovolných hasičů v Dobřichovicích. Připravujeme
se na tyto oslavy už nyní a prosíme Vás o pomoc
při kompletování historie. Pokud znáte nějaké
informace z historie dobřichovických hasičů (a to
jak z doby dávno minulé, tak i z doby nedávné),

popřípadě jste-li vlastníky fotografií, dokumentů
a nebo předmětů jako jsou různá ocenění, uniformy, medaile, poháry či jiné věci s námi spojené,
informujte nás na e-mailové adrese hasici.dobrichovice@atlas.cz a nebo na telefonním čísle 737
808 962.
Prosíme o zapůjčení a nebo alespoň naskenování papírových pramenů a dokumentů.
Pokud byste snad chtěli něco věnovat, budeme
Vám velice vděčni. Informace, fotografie a dokumenty by byly (s poděkováním majiteli) použity
ve výroční brožuře. Zapůjčené předměty by byly
jeden den vystaveny a poté v pořádku vráceny
majiteli.
Předem děkujeme za jakoukoliv pomoc. Stále
s vámi,
Hasiči Dobřichovice

Vánoce v Sokole
Vánoční hodiny v dobřichovickém Sokole se už
staly hezkou tradicí. V týdnu před vánočními
svátky jsou dětské hodiny ve svátečním duchu.
Zpívají se koledy, hrají se vánoční hry, ale hlavně
se cvičí na přání dětí. Děti si samy vybírají, co je
nejvíce bavilo a zaujalo, jaká hra a jaké nářadí.
Letos tomu v oddílech rodičů a dětí, předškoláků
a mladších žáků a žákyň nebylo jinak. Rodiče
a děti měli hodinu s překvapením, v tělocvičně
totiž napadl sníh. Ne opravdový, ale papírový.
Děti spolu s rodiči si to náramně užívaly. Předškoláci pouštěli lodičky, zdobili stromeček před sokolovnou. Mladší žáci a žákyně hráli nejoblíbenější
hry a cvičili na zvoleném nářadí.
IN

Lednové novinky z CKP
Dobřichovice
Pokud jste se s novým rokem rozhodli konečně
zatočit s bolavými zády, gratulujeme vám k rozhodnutí a nabízíme pomocnou ruku! U nás najdete
svého fyzioterapeuta a zjistíte, že bolest zad vážně
není normální. Kromě individuální terapie pro
vás máme přichystané skupinové workshopy, na
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kterých se něco nového naučíte, něco si vyzkoušíte a obohatíte se také o skvělý zážitek.
Speciálně pro ženy jsme na 24. února připravili další Čchi-kung pro ženy, tentokrát
s podtitulem „Podpora otěhotnění“. I když je
workshop primárně určen ženám, které plánují
miminko, mohou na něj přijít i ostatní ženy. Cílem
workshopu je vyladit ženské tělo tak, aby se
v něm každá cítila skvěle. No a pokud již miminko
máte, nebo ho v brzké době čekáte, přijďte se
naučit co a jak na kurz “Léčivá podpora rodiče”
dne 23. března.
Chcete cvičit? V únoru začínají pravidelná
páteční cvičení s Mgr. Lenkou Boťchovou
Vědomý pohyb (první 15. února) Naučíte se
lépe uvědomovat své tělo, zlepšíte svalovou
koordinaci a docílíte zmírnění obtíží. Cvičení
probíhá vleže na karimatce a je vhodné pro
každého od mladých sportovců až po seniory.
Protože posilovat je třeba nejen tělo, zveme
vás od 12. února do Duševní posilovny. Jedná
se celkem o 4 setkání, při kterých vám představíme základní principy práce se stresem, budete
mít možnost vyzkoušet si některé relaxační techniky i drobná cvičení, která pomáhají k aktivizaci,
odreagování či vybití napětí.
A pokud vás v těchto zimních měsících trápí
bolesti v krku a rýmičky, navštivte MUDr. Jenšovskou a MUDr. Rotnáglovou v ORL ambulanci.
I ony jsou součástí Centra komplexní péče!
Kateřina Šestáková

V Řevnicích je Univerzita
3. věku již pět let
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré
fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále
aktivně podílet na společenském dění. Udržení
kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup
k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které
se pro seniory stává prostředkem pro hledání
cesty a způsobu pro poznávání možností výhod
každodenního života.
Virtuální Univerzita třetího věku Řevnice je
jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze.
V řevnickém kině se schází více než 50 studentů (50- 90 let) nejen za vzděláním, ale i za

chozího vztahu. Tak jsem se dostala do role, kterou
jsem nikdy žít nechtěla. Do role nevlastní matky,
či macechy.” Kamila Petrovská je zakladatelkou Třetího rodiče – první české platformy na
podporu nevlastních rodičů a autorkou stejnojmenné knížky. Ranní povídání bude o tom, jak
se žije v této roli i o tom, jak vybudovat úspěšný
projekt od prvního nápadu po vydání vlastní
knihy. A také o koučování a vzdělávání, což je
Kamily největší vášní a profesním naplněním.
Setkání se uskuteční v Dobřichovich na
adrese Na Vyhlídce 582 (v areálu CKP), místo si
můžete rezervovat mailem či po telefonu. Těšíme
se na Vás!
www.zivaradost.cz
zenske@centrum.cz
603 152 194
Iveta Kučerová
partou svých vrstevníků, aby si popovídali,
zasmáli se nebo jen byli v kolektivu skvělých lidí.
Studium je semestrální, takže se dá absolvovat jen 3 měsíční kurz, nebo tříleté studium
zakončené promocí.
Tématem následujícího semestru, který začíná
v únoru, jsou České dějiny v souvislostech, kde se
budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19.
století. Jeho šest přednášek provede základními
etapami českých dějin, tak jak je známe už ze
školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní
občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Pokud Vás zajímá téma českých dějin, hledáte
přátele nebo jste jen zvědaví, přidejte se k nám.
Začínáme 5. února v 10 hodin v kině v Řevnicích
a dále pravidelně (6x) každých 14 dní v úterý.
Těšíme se na Vás.
Monika Vaňková www.e-senior.czu.cz

Ženy, které tančí s vlky – šest
středečních večerů v období
6. března až 22. května 2019,
ve Fürstově sále

Hostem cyklu Pohodová snídaně bude ve středu
20. února Kamila Petrovská, autorka knihy
a projektu Třetí rodič. Součástí setkání bude
chutná snídaně, inspirace a praktické tipy pro
to, jak zvládnout uskutečnění životního projektu
v souladu se sebou a mateřstvím.
Kamila o sobě říká: „Před šesti lety jsem se
zamilovala do muže, který měl již dvě děti z před-

Milé ženy, srdečně vás zvu na seberozvojový
taneční kurz inspirovaný knihou „Ženy, které
běhaly s vlky“.
Budeme pročišťovat Řeku pod řekou, aby
naše tvůrčí síla proudila. Rozesměje nás Baubo,
bohyně břicha, pomůže nám uvolnit se a dostat
se do nálady, která patří tělu. Půlměsíční medvěd
nás bude učit o vzteku a odpuštění.
Přijďte a nechte se okouzlit divokou podstatou své duše. Čeká vás čas jen pro sebe
plný tance, uvolnění, práce s tělem, pohybem,
dechem, hlasem, hudbou i tichem. A náruč ženského společenství.
Kurz volně navazuje na předchozí „Ženy,
které tančí s vlky“ a je otevřen všem ženám bez
ohledu na věk, postavu či pohybové možnosti.
Pro účast nepotřebujete umět tančit ani mít
zkušenost s osobním rozvojem. Chcete-li udělat
radost nějaké blízké ženě, ráda vám zašlu dárkový
poukaz.
Citlivou průvodkyní vám bude Helena Bezděková, psycholožka a psychoterapeutka, jejíž vášní
je tanec a moudrost těla. Více info: 604 965 493,
helenabezdekova@gmail.com, www.helenabezdekova.cz

Budějovice a deváté Staré Město. Poslední dva
zápasy základní skupiny sehrají naši doma, a to 18.
a 19. ledna s Č. Budějovicemi a s TJ ČZU Praha. Po
nich bude prvních osm družstev hrát systémem
play-off o celkového vítěze a postup do extraligy,
poslední čtyři o udržení. V době uzávěrky ještě
nevíme, zda v první osmičce naši zůstanou, ale
pevně doufáme, že se jim to povede.
Ženy A, 1. liga
V devatenácti dosud sehraných utkáních
naše prvoligová děvčata ani jednou neprohrála;
zvítězila i v prvních dvou letošních: doma se
Žižkovem 3:2 a 3:0. V tabulce jsou suverénně na
prvním místě s 52 body před druhými Střešovi-

cemi se ziskem 41 bodů. Závěrečné dva zápasy
sehrají 18. a 19. ledna právě ve Střešovicích; bez
ohledu na jejich výsledek, zůstanou na prvním
místě a postoupí do finále, v němž budou hrát
první tři družstva z obou skupin. Utkají se zde
vždy dvakrát s každým postoupivším družstvem
z druhé skupiny – s Plzní, s VK Č. Budějovice a s
Nuslemi, nebo s Hincovkou. Do všech těchto
zápasů přejeme našim děvčatům zdar a úspěch!
Muži B, krajský přebor 1. třídy
Letošní „boje pod vysokou sítí“ zahájili naši
muži B dvěma domácími výhrami, když zvítězili 3:0
a 3:1 nad Zručí nad Sázavou. Proti tabulce v polovině prosince si tak o jedno místo polepšili a jsou

Přijďte na snídani

Sport
Volejbal v polovině ledna
Volejbalové soutěže se po Vánocích opět rozběhly a jednotlivá utkání přinášejí jako obvykle
radost i zklamání. Volejbalové příznivce těší
zejména to, jak si vede naše ženské Áčko.
Muži A, 1. liga
Do nového roku naši sice vstoupili porážkou
3:0 na hřišti Volejbalu Brno, ale hned v následujícím utkání se polepšili, když stejným poměrem
zvítězili ve Velkém Meziříčí. V tabulce jsou zatím
na šestém místě. Mají stejný počet bodů jako
sedmé Velké Meziříčí a o bod více než osmé Č.
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Po tenisovém turnaji

Hala Bios po rekonstrukci s novým tenisovým povrchem
nyní sedmí. Doma budou hrát s Českým Brodem
a s Dobříší (9. a 23. února) a 16. března s Tuchlovicemi; soutěž zakončí 23. března ve Vlašimi.
HgS

TJ Sokol Dobřichovice
v novém kabátě
V posledních letech si prošel Sokol Dobřichovice
mnoha velkými změnami. Angažují se zde noví
mladí trenéři, využívající nejen moderních metod
a vybavení, ale i svého pedagogického vzdělání a dlouholetých zkušeností s prací s dětmi
a mládeží. Možnosti sportovního vyžití jsou čím
dál bohatší – nově nabízíme například tenisovou
školu se všestrannostním programem, osobního
fitness trenéra, atletický klub či kruhové tréninky

pro dospělé. Velkému zájmu se stále těší volejbal, který v Sokolu má již pevné místo, ale i další
sporty, například florbal či futsal.
Neudály se však pouze změny personální
a programové, nýbrž i materiální – a proto se dnes
můžeme těšit z nových povrchů, které jsou již
v každém z našich sálů (malý i velký sál pokrývají
nové parkety a halu Bios zdobí nově povrch vhodný
i na tenis). Byla kompletně modernizována sauna
s odpočívárnou, kterou naleznete také v hale Bios.
Právě díky těmto změnám, neustálým novinkám a vaší aktivní podpoře se místní sokolské
srdce roztlouklo zase o něco živěji, a tímto vám
všem upřímně děkujeme, že našich služeb využíváte a umožňujete nám tak postupně inovovat
prostředí a činit ho modernějším, víceúčelovým
a příjemnějším.
JM

Tenisový klub TJ Sokol
Dobřichovice
S naší tenisovou školou jsme se vypravili na
finále tenisové extraligy. Děti mohly vidět nejlepší české tenisty, pořídit si s nimi fotku nebo
si nechat podepsat věci. Doufáme, že to byla
pro ně velká motivace k dalšímu aktivnímu
hraní.
Opět jsme byli na turnaji! Za mladší žáky se
nám tentokrát dařilo a vybojovali jsme krásné
druhé místo! Minitenisté obsadili 3. a 4. místo.
Naopak babytenistům se tentokrát moc nedařilo
a na vítězné tři příčky se neprobojovali. Nicméně
všichni zahráli krásný tenis, ale budou muset
v tréninku ještě zabrat!
JM

Kultura u nás i v okolí
Je úchvatná!
Komedie o nejtragičtější zpěvačce všech dob.
Autorem této divadelní hry je Angličan Peter
Quilter. Světová premiéra se uskutečnila v roce
2005 v Birminghamu. Hra získala nominaci
na Cenu Laurence Oliviera za nejlepší novou
komedii a od svého prvního uvedení se hrála
ve více než 20 zemích. Je to příběh skutečně
žijící osoby, Florence Foster Jenkins. Autor sám
odpovídá na otázku, co ho zaujalo na příběhu
Florence, a co ho dovedlo k napsání hry „Je
úchvatná“ takto:
„Florence byla příšerná, příšerná zpěvačka.
Slyšel jsem jednu z jejích původních nahrávek
a vyrazil jsem do obchodu Anglické národní
opery, jestli tam toho o ní najdu víc. Když jsem
zmínil její jméno, každý v obchodě se otočil
a pousmál. V tu chvíli jsem věděl, že půjde o něco

Dobová fotografie skutečné Florence Foster
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speciálního. Je to velký příběh vítězství nad nepřízní osudu a zároveň je to jeden z těch úžasných
příběhů, které člověka okamžitě rozesmějí svoji
absurditou. Ale ještě zajímavější je skutečnost,
že to byla tak šťastná žena. Vzdorovala všem kritikům a vytrvale následovala své sny. Takže nejde
jen o velmi zábavný, ale také o velice dojemný
a povznášející příběh. A právě tyhle prvky jsou
báječným materiálem pro divadelní hru.“
Komedie vzniká v těchto dnech i v Dobřichovicích pod režijní taktovkou Aleny Říhové,
která se v této roli objevuje úplně poprvé.
V hlavní roli Florence uvidíte Evžu Koblížkovou.
Dále hrají Dušan Navařík, Kateřina Filla Věnečková, Ondřej Nováček, Irena Neradová a Lucie
Hochmalová.
Dobřichovická divadelní společnost vás
srdečně zve na premiéru hry 28. března 2019
v 19 hodin v kině v Řevnicích. Další reprízy
budou tamtéž 29. března a 31. března 2019.
KFV

Světelné objekty na zámku
Objekty ve stylu remade či readymade jsou precizně ručně vyrobené a jsou prakticky nezničitelné. Světelný objekt vzniká podle jedinečného
návrhu. Každý kus je originál. Industriální předměty, na nichž se podepsal zub času a které tvoří
základ nového světelného objektu, mají povrchovou úpravu, vytvářenou kovářskými technologiemi a přírodními surovinami. Výsledkem
je patina, jež dává vyniknout historické kráse
objektů. Světelné objekty, které kultivovaně svítí,
ale jsou svébytné a hezké i vypnuté.
Využívají úsporné stříbřené žárovky, které
jednak umožňují minimalistickou konstrukci
objektu, jednak poskytují intimní, neoslňující
osvětlení.
ATELIER
První světelné objekty vznikly jako fotografické lampy v začátcích mých fotografických
prací. První improvizované reflektory…plechovky osazené žárovkami, cedníky na stativech,
nejrůznější stínítka, rozptylky, odrazné desky
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a lupy měly nahrazovat bohatost přírodního
světla, jeho nálad a sloužily k osvětlování fotografických zátiší, portrétů, aktů…To byla moje klauzura a vlastní škola vnímání světla, zázraku světla
a zázraku jeho poznávání.
Světelné objekty, které zhotovuji nyní, tvoří
v mém příběhu setkávání se světlem interpunkční
znaménka. Neslouží už výhradně jen jako fotografické lampy, jichž je potřeba při snímání, ale
jsou snad víc určena k osvětlování dokončených
fotografií, zátiší, portrétů, krajin a nedokončených studií.
Ivan Kuťák

Kulturní přehled
Dobřichovic
na únor 2019
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Výstava amatérské výtvarné skupiny
TALENT ATELIER je prodloužena až do
poloviny února.
Obrázky seniorek z výtvarného kurzu
akad. malířky Dany Puchnarové.

Další kulturní akce
Úterý 5. února, 18 h
sál MUDr. Fürsta, koncert
Stará hudba pro mladé
posluchače
V zábavném (ale i naučném)
padesátiminutovém pořadu se představí
flétnista Jan (Kvapil) spoluautor autor
učebnic na zobcové flétny – Flautoškola
a loutnista Jan (Čižmář). Hudebníci nás
seznámí s různými druhy zobcových
fléten a nástrojů loutnové rodiny. Zazní
skladby z 16. – 18. století např. od F.
Couperina, G. Gastoldiho, J. van Eycka.
Pořádá: ZUŠ Dobřichovice ve spolupráci
s Městem Dobřichovice

Světelné objekty, autor Ivan Kuťák. Vernisáž: 21. 2. 2019 od 19 hodin na Zámku v Dobřichovicích

Neděle 10. února od 15:00
v sále MUDr. Fürsta
Divadlo Láry Fáry – Strakaté
bajky
Uvidíte například typicky známou bajku
„O lišce a sýru“, ale i méně známé bajky,
např.: „O dvou kočičkách a netopýrovi“
a spoustu jiných. Pohádky rozvíjí
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dětskou fantazii i pomoci rytmických
a snadno zapamatovatelných
písniček. Děti se mohou těšit, že se do
představení aktivně zapojí a domů si tak
odnesou nejen zážitek z pohádky, nové
písničky, ale i hlubší pohled na svět.
Pořádá: Kulturní centrum Města
Dobřichovice. Vstupné 70 Kč

Pondělí 21. února
od 19 h. na zámku – vernisáž
Světelné objekty
– Ivan Kuťák
Výstava potrvá do 28. 2. 2019

Neděle 24. února od 16:00
v sále MUDr. Fürsta
Beseda Aleny Šarounové
„Když kámen hovoří...“
Písmo a historie podle
kamene
Vyprávění o úsvitu civilizace a techniky,
zejména o němých svědcích dávných
časů Vstupné dobrovolné.
Pořádá: Kulturní centrum Města
Dobřichovice
Pozvánky na březen:
3. března 16:00 Beseda Aleny
Šarounové „ Když kámen hovoří...“
Slovanská hradiště, vstupné dobrovolné
12. března 18 h – Beseda s Jiřím
Grygarem – pohledy do nebe, v sále
MUDr. Fürsta, vstupné 100,-/50,- senioři
předprodej v Infocentru
15. března vernisáž výstavy Stavební
vývoj Dobřichovic, v zámku
23. března 19:30 – Bluesový koncert
Michael Fridrick TRIO z Rakouska,
v sále MUDr. Fürsta. Vstupné
v předprodeji Infocentra 130,-/100,senioři na místě 180,-/150,-.

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
Dášeňka v Řevnicích

Co člověk všechno zakusí, než vychová z malého
neposedného štěněte doopravdického psa?
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Nejen loutková pohádka podle jedné z nejoblíbenějších českých dětských knížek Karla Čapka.
Pohádka plná písniček a starostí o jedno malé
chlupaté štěně.
Divadlo Dokola v sále řevnického Zámečku
v neděli 3. února od 15 hodin. Vstupné 50 Kč.
Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz
Otevírací doba galerie i kavárny je v úterý- sobota
9-19 hodin, v neděli 10-17 hodin, v pondělí je
zavřeno.
Snídaně v kavárně Modrý domeček
Kdo z nás by neměl rád dny, kdy nemusíme při
snídani nikam spěchat? A v ideálním případě
vrcholu blaha dosáhneme, když nám první
pokrm dne připraví a naservíruje někdo jiný….
Mít pomalá, chutná a spokojená rána je snem
každého z nás.
A tak jsme v Modrém domečku dlouho přemýšleli, zkoušeli, testovali, školili se, chodili
ochutnávat do vyhlášených podniků v Praze…..
až jsme téměř u konce se speciálním snídaňovým programem, který vám brzy představíme.
Přijďte se dobře nasnídat do Modrého domečku.
Sledujte nás na webu a na sociálních sítích –
budete mít vždy ty nejčerstvější informace.
Aktuální výstava v Modrém domečku
Od 29. ledna 2019 hostí interiéry kavárny Modrý
domeček v Řevnicích účastníky 14. ročníku aukčního salonu výtvarníků. Obrazy, které nám po dobu
výstavy, která bude až do konce března, poskytne
Konto bariéry budou moci případní zájemci zakoupit přímo v kavárně. Výtěžek prodeje obrazů putuje
na podporu studií lidí s hendikepem.
Marie Hrdá, spolek Náruč
Kino Řevnice prosinec 2018
(více na www.kinorevnice.cz)
pá 1. / 17:30 PAT A MAT / 20:00 Skleněný
so 2. / 13:45 Psí domov / 15:30 Bohemian Rhapsody / 18:00 Ženy v běhu 130 / 20:00 Ticho před
bouří

st 6. / 20:00 Ivan
čt 7. / 20:00 Metallica – koncert v Nimes
pá 8. / 19:00 Ladies Movie Night: ŽENY V BĚHU
so 9. / 13:45 Čertí brko / 15:30 LEGO® příběh 2
17:30 Na střeše / 20:00 Bohemian Rhapsody
st 13. / 20:00 Svátky klidu a míru
pá 15. / 17:30 Alita: Bojový Anděl / 20:00 Na střeše
so 16. / 13:45 Psí domov / 15:30 Bohemian Rhapsody / 18:00 Narušitel / 20:00 Favoritka
út 19. / 20:15 Don Quichote: balet přímý přenos
st 20. / 20:00 Žena na válečné stezce
pá 22. / 17:30 Bohemian Rhapsody / 20:00
Mrazivá pomsta
so 23. / 13:45 LEGO 2 / 15:30 Jak vycvičit draka 3 /
17:30 Úhoři mají nabito / 20:00 Ženy v běhu
st 27. / 19:00 Zkáza Dejvického divadla
Cyklus Koncerty v kině Řevnice pokračuje
i letos
Jarní část zahájí Prague Philharmonia Wind
Quintet s hostem Janem Čenským. Koncertní
projekt Dechového kvineta PKF spojuje hudbu
francouzských skladatelů M. Ravela, J. Iberta,
D. Milhauda a C. Debussyho a poezii francouzských básníků P. Verlaina, P. Forta, P. de Ronsarda a G. Apollinaira v uměleckém přednesu
Jana Čenského. Těšit se můžete už 31. ledna od
19:30 hod. Vstupné od 230/300Kč v předprodeji
a 260/330 Kč na místě
http://www.windquintet.cz
Dne 20. března od 19:30 hod znovu přivítáme Radůzu, protože její podzimní koncet byl
beznadějně vyprodaný a na spoustu zájemců
se nedostalo. Věřím, že na koncert leckdo půjde
i podruhé. Vstupné 400/450 Kč.
http://www.raduza.cz
Báječný a nejlepší a cappella sextet Skety
(není též v našich končinách třeba zvlášť představovat) rozezní řevnické kino v neděli 14.dubna od
18 hodin. Vstupné od 230/300 Kč v předprodeji
a 260/330Kč na místě.
http://skety.cz
Největší energetizér se přivalí 2. května.
Kapelu Minus123 minut tvoří trio uznávaných muzikantů; zpěvák, kytarista a autor písní
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Zdeněk Bína, baskytarista a dvorní textař kapely
Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.
„Minuty“ také mírně pozměnili název skupiny na
„Minus123minut“ (původně -123min).
Minus123 minut předtím působili v letech
1996 – 2009, vydali pět alb a obdrželi cenu
Anděl za objev roku v roce 1999. Hráli na předních českých festivalech, vyprodávali kluby
u nás i na Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel slavili úspěchy také v zahraničí, kde
odehráli kolem dvou set koncertů v klubech
a na festivalech (Holandsko, Polsko, Francie,
USA nebo Anglie… mezi svátky jsem byla na
jejich koncertě v Jazz Docku a byl to naprostý
odpal! Vstupné od 230/300Kč v předprodeji
a 260/330Kč na místě
http://minus123minut.cz
Předprodej všech vstupenek je v Infocentru
Dobřichovice a v knihovně Řevnice – nebo přímo
u mne. Doufám, že brzy i online – sledujte www.
pa-intermedia.com a facebook.
Permanentka na celý cyklus bude též k dispozici – k zakoupení už na koncertě Wind Quintet.
Už loni jsem přemýšlela, že přivezu Anetu
Langerovou, znám její podmínky a vstupenka
by musela být dražší (cca 550 Kč) i pokud bych
sehnala doatci (bez ní by to nešlo..)… , takže
budu ráda, když mi napíšete, zda by byl vůbec
zájem…
Další dva podzimní koncerty profiluji – nechť
jsou zatím překvapením..
Děkuji a přeji šťastný, úspěšný a kulturní rok
2019!
Lucie Kukulová

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116, www. mestocernosice.cz
Program Club-Kina Černošice na 2019
25. 1. – pátek Jiří Schmitzer
26. 1. – sobota Hudba Praha band
2. 2. – sobota Mike Ross Band /CZ/UK)
8. 2. – pátek Chantal Poullain zpívá Šansony
10. 2. – neděle The Led Farmers ( Irsko )
14. 2. – čtvrtek Jiří Smrž a Ben Lovett (CZ, USA)
koncert
16. 2 – sobota Masopust
17. 2 – neděle pohádka O Zlaté rybce
21. 2. – čtvrtek Matt Long Trio (GB, CZ)
16. 3. – sobota Tomáš Kočko & Orchestr
17. 3. – neděle Nina Van Horn Trio (FR/USA )
30. 3. – sobota Jack Cannon Band (HU)
3. 4. – středa Aimée Allen Quartet – koncert
17. 4. – středa Tom Smith – koncert
12. 5. – Májové slavnosti
1. 6. – Královský průvod
5 až 9. 6. – Jazz Černošice 2019 jazzový festival
17 až 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)
Mike Ross Band (CZ/UK)
Mike Ross je britský bluesový, rockový & „americana“ kytarista, skladatel a zpěvák. V současné

době žije v Brightonu. Vydal dvě studiová alba,
Spindrift (2014) a Jenny Place (2016) a jeden živý
záznam At The 100 Club (2016). Mike píše oduševnělé blues-rockové písně v těch nejlepších tradicích Creedence Clearwater Revival & Dylanova
Bandu, hraje na kytaru blues ve stylu připomínajícím Almann Brothers a usiluje o to zpívat jako
Otis Redding či Paul Rodgers. Je držitelem několika britských výročních bluesových cen (British
Blues Awards) v několika různých kategoriích.
Mike bere na koncertech své posluchače na
jedinečný a podrobný výlet do historie dějin
blues, jehož začátek leží v deltě řeky Mississippi
na počátku 20. století. Jeho velmi emotivní hlas
a opojná virtuózní hra na kytaru nás doprovází
na každé pídistopě této cesty. Prostě muzikant
namočený až po uši v soulu a vypálený/vytvrzený
v blues. Kapela hraje ve složení Mike Ross (GB) –
kytara, zpěv, Tomáš Liška (CZ) – baskytara, Roman
Vícha (CZ) – bicí.
Srdečně Vás zveme v sobotu 2. února od 20.00
do černošického Club Kina na tuto show. Vstupné
150 Kč v předprodeji v Clubu nebo 180 Kč před
koncertem.
Chantal Poullain zpívá šansony
Chantal Poullain – Polívková (*17. srpna 1956
Marseille, Francie) je česko-francouzská filmová
a divadelní herečka. Vystudovala divadelní akademii v Ženevě, poté studovala v Anglii, hrála v několika francouzských a švýcarských televizních
filmech. Byla vdaná za Bolka Polívku, s kterým má
syna Vladimíra Polívku (* 1989). Šansony Chantal
– to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná fran-
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Základní škola a mateřská škola Josefa
Kubálka Všenory hledá
Nástup okamžitě:
1. uklízečka – půl úvazku
2. kuchařka – půl úvazku
(pracovní pozice kuchařka a uklízečka lze spojit v jeden úvazek)
Nástup k září 2019:
1. učitel matematiky – částečný úvazek
2. speciální pedagog – půl úvazku, nebo dle dohody
3. učitel 1. stupně – úvazek dle dohody
· Nabízíme příjemný kolektiv, prostředí menší školy,
přírodu hned za školou,
partnerské jednání, možnost osobního růstu.
· Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, týmového
ducha a kolegiální jednání, spolehlivost a zodpovědnost,
na pedagogické pozice odpovídající vzdělání.

Pro naši prodejnu COOP v Dobřichovicích
přijmeme zástupkyni/zástupce vedoucí.
Bližší informace na tel. čísle 605 921 745 nebo přímo v prodejně.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 205 Kč/ks.
Prodej se koná 27. února 2019 v Dobřichovicích u MěU v 14:20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin na tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.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

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
couzština, jazzově laděná kapela (saxofon Štěpán
Markovič, kontrabas Jan Kořínek, klavír Ondřej
Kabrna) a atmosféra sladké Francie. Chantal zpívá
jednak svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlastním. Koncertem
provází Chantal v češtině a díky svému charismatu
okouzlí publikum, jak to umí jen ona.
Vice informaci najdete na www.chantalpoullain.cz a https://www.facebook.com/chantalpoullainsansony. Zavítejte v pátek 8. února
od 20.00 do černošického Club Kina a nebudete
litovat. Vstupné předprodej v clubu 250 Kč nebo
na místě před koncertem 300 Kč.
Pavel Blaženín

Mike Ross Band zahraje 2. února od 20.00
v černošickém Club Kině
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Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
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