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Očkovacím centru Dobřichovice se otvírá
Ing. Jiří Gemperle se dožívá 100 let
Nezapomeňte na sčítání lidu
Zápis do školy
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Slovo starosty
Otevření očkovacího centra
v hale BIOS
V úterý 16. 3. překročilo práh haly BIOS Dobřichovického Sokola prvních 50 občanů, kteří zde
dostali vakcínu proti Covidu-19.
Dobřichovické očkovací centrum je jedním
z mála, ne-li úplně jediným v České republice,
které nebylo zřízeno pod křídly nějaké velké
nemocnice. Vzniklo z nápadu našich Sokolů,
úplně prvním, kdo s tímto nápadem přišel je
Tomáš Tomášek, a této myšlenky se chytla parta
dobřichovických nadšenců a za několik málo
týdnů tu vyrostlo krásné velkokapacitní očkovací centrum. Chtěl bych moc poděkovat především Janě Dudeškové, Kateřině Fille Věnečkové,
Jaroslavě Rezkové, Pavlíně Bennettové, Lucii
Houdkové, Tomáši Tomáškovi, Jiřímu Geisslerovi, Jaroslavu Čermákovi, Petru Svejkovskému,
Martinu Rusnákovi a Karlu Kýhosovi za všechen
čas, energii a nápady, díky nimž byl nápad zřídit
v Dobřichovicích očkovací centrum dotažen
do konce. Dík za pomoc patří též kolegyním
a kolegům z městského úřadu a technických
služeb a mnoha dalším, kteří přispěli ať již rukou
k dílu nebo finančně.
Při přípravě očkovacího centra si náš organizační tým dal hodně záležet na tom, aby prostředí Dobřichovického očkovacího centra bylo
co možná nejpříjemnější. Na valnou většinu
lidí, mne nevyjímaje, totiž nemocniční prostředí
působí nepřívětivě, nezřídka až depresivně.
A pravým opakem takového nevlídného prostředí je BIOSka, která bude teď po několik měsíců
sloužit jako očkovací centrum. Velký prosvětlený
prostor s příjemnou hudbou s výzdobou velkoplošnými fotografiemi, které halu v normálních
dobách zdobí na Dobřichovických plesech, velkoplošná obrazovka v čekárně, přívětivý personál. A k tomu bezproblémové parkování v areálu
Sokola, co více si přát.
Mohlo by se zdát, že vybudovat očkovací
centrum nebude zas až tak těžké, že bude stačit
vytipovat vhodný objekt, jako je třeba právě hala
BIOS, nabídnout jej státu a ten se již postará o veškerou administrativu a logistiku, která je s přípravou centra spojená. Místní samospráva nanejvýš
pomůže se sháněním kvalifikovaného personálu.
Vždyť naše vláda s vakcinací počítala a měla
bezmála tři čtvrtě roku na to, připravit jednotný
manuál na vybudování a provoz takovýchto očkovacích center. Chyba lávky! Nic takového neexistuje… Každé očkovací centrum si tyto postupy
tvoří samo a takřka od nuly. Jde přitom o mnoho
administrativních kroků, které je třeba provést
– povolení hygienické služby, smlouva s pojišťovnou, povolení krajského úřadu, nákup tisíce
a jedné položky, která nesmí v očkovacím centru
chybět, smlouvy se zaměstnanci, IT systémy
a další a další… Za to, že se vše v tak krátké době
podařilo zajistit, vděčíme do značné míry očkovacímu centru, které funguje pod nemocnicí města
Slaný, kde začali s vakcinací o pár týdnů dříve,

než v Dobřichovicích. Velice ochotní zaměstnanci tohoto očkovacího centra nám poskytli
spoustu neocenitelných rad z praxe, jak vakcinační centrum funguje a na co všechno se máme
připravit. Podporu a metodickou pomoc poskytl
i Středočeský kraj. Naše vláda však bohužel zcela
selhala. Naštěstí žijeme v Dobřichovicích, kde
máme spoustu lidí, kteří jsou schopni organizovat
skvělé kulturní, či sportovní akce a když ty jsou
kvůli covidu zakázané, tak vybudují třeba očkovací centrum. No problem…
Protože nejbližší další očkovací centra jsou
v Praze a v Berouně a praktičtí lékaři bohužel
zatím téměř nemají k dispozici vakcínu, bude
naše očkovací centrum spádovým centrem pro
okolní obce a města z Dolního Poberounčí, ale
třeba i z Mníšecka. K očkování je, tak jako ve
všech jiných očkovacích centrech, možné se přihlásit prostřednictvím centrálního rezervačního
systému https://registrace.mzcr.cz/, kde si zvolíte
jako místo očkování Dobřichovické očkovací
centrum. Těm z dobřichovických seniorů, kteří
nemají vřelý vztah k výpočetní technice, jsou
připraveny poradit s registrací kolegyně z městského úřadu.
V těchto týdnech se mohou k očkování hlásit
občané starší 70 let, zdravotničtí pracovníci,
pedagogové a pracovníci sociálních služeb.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že v dobřichovickém očkovacím centru budou aplikovány
pouze vakcíny, schválené Evropskou agenturou
pro léčivé přípravky (EMA). Nebudou zde podávány vakcíny bez tohoto schválení, byť by byly
pod politickým tlakem třeba schváleny v nouzovém režimu. Není v našem zájmu vystavovat
klienty očkovacího centra potenciálnímu nebezpečí, plynoucí z neprověřené vakcíny a dělat
z nich pokusné králíky.

Obrázek na titulní straně: Křižovnický zámek – pohled z pravého břehu. Foto Hynek Moravec
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Rád bych využil této příležitosti a vyzval
všechny občany, kteří s rozhodnutím nechat se
naočkovat proti covidu dosud váhají nebo se
očkování obávají, aby své obavy zahodili a využili
toho, že mají očkovací centrum takřka za humny.
Schválené vakcíny jsou zcela bezpečné, a čím
více lidí bude naočkováno, tím rychleji pandemii porazíme. Tím, že budete očkování odmítat,
nejen, že ohrozíte sebe, ale když se nakazíte,
ohrozíte mnoho lidí ve svém okolí. Měl jsem
možnost mluvit s mnoha seniory nejen z Dobřichovic, včetně mých rodičů, kteří již dostali jednu
nebo dokonce obě dvě dávky vakcíny a nikdo
z nich si nestěžoval na jakékoli vedlejší účinky.
Věřím, že i díky Dobřichovickému očkovacímu
centru v našem regionu Covid brzy vymýtíme.

Vlajka pro Tibet
Dobřichovice jsou jedním z měst, které každoročně vyvěšují 10. března tibetskou vlajku. Letos
zavlála na budově dobřichovické radnice již po
sedmnácté. Akce s názvem Vlajka pro Tibet je
jednou ze symbolických akcí na podporu ochrany
lidských práv Tibeťanů. V širším kontextu jde ale
i o vyjádření podpory demokratických hodnot
a lidských práv v době, kdy tyto hodnoty jsou
často relativizovány a jsou nad ně vyzdvihovány
zájmy ekonomické. Když už České republice dělá
ostudu její prezident tím, že podlézá, údajně
v zájmu ekonomické diplomacie, odporným
východním totalitním režimům, je příjemné
vědět, že pro stále větší počet radnic měst a obcí
jsou lidská práva a demokracie na prvním místě.
Letos zavlála vlajka Tibetu na budovách 837
radnic.
Petr Hampl
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Kontaktní místa České pošty, s. p. v okolí
Černošice Karlštejnská 259, 25228, Černošice, telefon 954225228
Řevnice Mníšecká 1060, 25230, Řevnice, telefon 954225230

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby
a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce https://scitani.ceskaposta.cz.
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Domácí zpravodajství
Nové tísňové linky pro
problémy s Covidem

Z jednání rady města

Byly zpřístupněny dvě nové telefonní linky pro ty,
kteří mají nějaké problémy v souvislosti s nemocí
Covid-19.
Jedna je přístupná na telefonu 1221 a můžete
tam volat ve všední dny od 8 – 19 hodin, o víkendech 9 – 16:30 hodin.
Druhá linka je po seniory a můžete použít
bezplatný telefon 800 555 655.
Další tísňové linky:
Senior telefon (Život 90):
800 157 157
(nonstop), ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně
8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792
308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
(nonstop), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice
Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí):
606 021 021 (po-čt 9-21, pá 9-17) – pro rodiče,
učitele, vychovatele
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567
567 (denně 9-20), ZDARMA
Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR: 242
487 824 (po-pá 9-17)
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA
– pro rodiče a blízké dětí s postižením

Tajemník předložil radě návrh rozpočtu společnosti Prolemax na opravu či výměnu herních prvků
u dětských hřišť. Je třeba zkonzultovat se zástupci
dodavatele možnost vlastní demontáže a likvidace a výměnu některých prvků vlastními silami
(např. bočnice pískovišť), čímž by došlo k dílčí
úspoře nákladů. Rada schválila návrh rozpočtu na
opravu či výměnu herních prvků u dětských hřišť.
Starosta předložil radě žádost České pošty
o souhlas s trvalou změnou otevíracích hodin
pro veřejnost. Rada nesouhlasí s jakýmikoliv
omezením otevíracích hodin pro veřejnost; poukazuje na nevhodné rozvržení otevíracích hodin
(velmi časté fronty, někdy naopak zcela prázdno)
a apeluje na lepší organizaci práce zaměstnanců
ČP a posílení služeb v dobách špiček. Za nepřijatelné pokládá omezení služeb v sobotu – pro
mnoho občanů Dobřichovic se jedná o jediný
den, ve kterém mohou kvůli pracovnímu vytížení
dobřichovickou pobočku České pošty navštívit.
Obyvatelka Pražské ulice předložila žádost
o vyjádření k rekonstrukci, resp. k stavbě nových
vrat a plotu; návrh obsahuje popis materiálu na
vrata i plot (předpokládaná výše 2,25 m). Na základě
předchozích usnesení, týkajících se podobné problematiky, doporučuje starosta zaujmout stejné
stanovisko jako v předchozích usneseních – tedy
doporučit plot s podezdívkou a výplní do max.
možné výšky 2 m. Při této příležitosti členové rady

znovu upozornili na potřebu vytvoření standardizovaných pravidel pro vzhled oplocení a nalezení
právního rámce pro jejich zavedení.
Centrum sociální rehabilitace Náruč, z. s.
v Dobřichovicích žádá o příspěvek pro svého
klienta formou daru do charitativního crowdfundingu znesnaze.cz. Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč.
Starosta předložil radě návrh smlouvy o provedení exekuce týkající se odstranění chaty
v lokalitě Na Vyhlídce. Jedná se o částku cca
20.000,- Kč (právník města se po skončení konkurzu pokusí tuto částku následně vymoci
z majetku povinné osoby). Rada návrh smlouvy
o provedení exekuce schválila.
Rada se zabývala žádostí o připojení na
ČOV objektu č. p. 216, v ulici Květoslava Mašity,
Všenory. Jedná se o změnu funkčního využití
sklepních prostor na minipivovar a ateliér, stavební úpravy restaurace a půdní vestavbu na
bytovou jednotku. Rada souhlasí s připojením na
ČOV za podmínky uzavření smlouvy o příspěvku
na rozvoj infrastruktury (výše příspěvku stanovena na 80.000,- Kč).
Rada projednala žádost o vydání stanoviska
k projektu „Novostavba rodinného domu na parc.
č. 1372/78 včetně žádosti o připojení na ČOV
a o souhlas s umístěním vjezdu a napojením na
místní komunikaci (ul. Americká). Rada vydala
k projektu souhlasné stanovisko.
Rozšíření školní jídelny bude jednou z větších
investičních akcí města. Nedojde jen k rozšíření

MĚSTO DOBŘICHOVICE UPOZORŇUJE
NA POVINNOST PLATBY
MÍSTNÍCH POPLATKŮ za rok 2021
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD platí:

Každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích:
občané s trvalým pobytem
občané se zrušeným trvalým pobytem, tj. s úřední adresou:
Vítova 61, Dobřichovice
cizinci přihlášení v obci
majitelé bytů, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
majitelé domů a majitelé chat, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
Sazba poplatku: 700 Kč (za osobu či nemovitost a rok)
Splatný nejpozději do: 30. června 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená k pobytu,
nebo má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.
Sazba poplatku platná od r. 2020:
150 Kč za psa v domě, druhý a další pes téhož
držitele 250 Kč.
250 Kč za psa v bytě, druhý a další pes téhož držitele 250 Kč.
Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč,
druhý a další pes 200 Kč.
Splatnost nejpozději do: 31. března 2021

Platby lze provést hotově na Městském úřadě, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (odpady), 1341 (psi); popř. u obou lze použít přidělený jedinečný 10 místný kód.
SS: číslo popisné Vašeho domu (u přihlášených); popř. číslo evidenční s předponou 200 (majitelé chat).
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.
Novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dobřichovice č. 2/2019 o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků, popř. kdy lze žádat o osvobození naleznete na www.dobrichovice.cz.
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jídelny, ale i kuchyně, včetně nákupu nové gastrotechnologie, ale do nové přístavby budou zároveň
přesunuty šatny a vzniknou zde dvě učebny a prostory pro pedagogy. Hrubý odhad nákladů na
celou akci je 35 mil. Kč. S ohledem na poměrně složitou koordinaci prací směřující k tomu, aby došlo
k co možná nejmenšímu narušení výuky, oslovil
starosta na doporučení Ing. arch. Hájka společnost
Edifice, která provádí projektové a finanční řízení
projektů tohoto typu a se kterou má město dobré
zkušenosti z předchozí spolupráce na přístavbě
školy v ul. 5. května. Starosta obdržel cenovou
nabídku; rada diskutovala o možnostech města na
tuto nabídku přistoupit a shodla se na tom, že je
třeba poptat další společnosti pro porovnání cen.
Radní byli dále informováni o cenové nabídce
Ing. arch. O. Hájka na úpravy projektu v souvislosti se změnami gastrotechnologie na základě
proběhlého výběrového řízení. Starosta doporučil radě schválení nabídky.
Technické služby města mají v současné době
k dispozici 2 vozidla Multicar – novější Fumo (rok
výroby 2002), starší M-25 (r. v. 1984 po repasi
v roce 2013). Oba stroje jsou již značně opotřebované a je nutno je velmi často servisovat.
Problémy se stářím a nespolehlivostí uvedených
vozidel se projevily i během letošní sněhové
nadílky, kdy zaměstnanci technických služeb
museli oba stroje několikrát opravovat, což je
značně zdržovalo od samotné zimní údržby. Oba
stroje mají navíc pouze zadní náhon, což je pro
zimní údržbu Brunšova nevhodné a nebezpečné
– tam je třeba stroj s náhonem 4 x 4, který má
přípravu na připojení radlice a sypací nástavby
(hydraulika + připojovací adaptéry). Členové rady
se shodli na potřebě nového stroje a doporučují
výběr vozu s maximální možnou zárukou.
Sociální komise doporučuje poskytnout jednorázový sociální příspěvek ve výši 2 x 5.000,- Kč
obyvatelce Dobřichovic, která převzala péči o svá
dvě vnoučata, což rada schválila.
Dne 28. 2. 2021 končí nájemní smlouva chaty
č. e. 048. Rada pověřuje tajemníka přípravou
záměru na pronájem chaty.
Ing. arch. Filip Kándl informoval členy rady
o možnosti setkání zástupců města Dobřichovice
a obce Lety za účelem koordinace řešení společných problémů.
Starosta konzultoval s Ing. Novákem postup
při statickém prověření nádrží a stropní konstrukce regenerační nádrže ČOV; Ing. L. Novák
s postupem společnosti AQUACONSULT předběžně souhlasil s tím, že ještě potřebuje s technoložkou Aquaconsultu projednat technické
podrobnosti a možné varianty řešení. Ing.
Černý nyní požádal provést opravu regenerace
neprodleně, neboť dle jeho názoru jde o havarijní stav. Ing. L. Novák navrhuje práce schválit.
Oproti původní kalkulaci lze předpokládat navýšení u opravy vzduchového potrubí či výměně
aeračních elementů o 20 – 70 tis. Kč, podle typu
závady. Zároveň doporučuje nejlevnější možnou
cestu tak, aby byl celý systém pouze zprovozněn,
protože v době rekonstrukce, tedy za cca 2 – 3
roky, bude vyměněn. Pokud bude nádrž vypuštěna a vyčištěna, má dle Ing. L. Nováka smysl realizovat i nabízený statický posudek, což usnadní
práce na projektu intenzifikace (bude znám
aktuální stav a lépe se budou kalkulovat náklady
a práce sanace, pokud budou nutné).
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Nadace Komárek foundation odkoupila zásilku
pianin PETROF, kterou odmítla převzít Čínská lidová
republika, a vypsala soutěž, komu piana přidělí. Na
výzvu včas zareagovalo a přihlášku správně podalo
152 škol. Z toho nadace vybrala cca 56 škol včetně
ZUŠ Dobřichovice. Prvních 11 škol dostalo pianina
z vrácené zakázky a na zbytek byla vypsána veřejná
sbírka. Ředitelce ZUŠ Mgr. B. Pelikánové přišlo
vyrozumění, že se na pianino pro ZUŠ Dobřichovice podařilo finanční prostředky již vybrat. Rada
uděluje souhlas ZUŠ Dobřichovice k přijetí daru
v podobě pianina v hodnotě 219.000,- Kč.
Rada schválila finanční příspěvek spolku Klubíčko Beroun, které poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb jednomu z občanů
Dobřichovic.
Rada schválila příspěvek ve výši 5.000 Kč o. p.
s. Zdravotní klaun.
Nájemce objektu č. p. 345 žádá město
o zakoupení nového plynového kotle do objektu.
Stávající starý kotel výkonově nestačí, předpokládaná investice činí cca 40 – 50.000,- Kč. Vzhledem
k dlouhodobě dobré zkušenosti s nájemcem
doporučil starosta členům rady nový kotel
zakoupit. Členové rady preferují realizaci nákupu
nového kotle až před začátkem nové topné
sezony – starosta prověří, jestli je pro nájemce
tato možnost akceptovatelná. Místostarosta
Pánek pak ještě poukázal na to, že městu chybí
dlouhodobý záměr týkající se tohoto objektu.
Rada obdržela nabídku Ing. arch. F. Štáfka (SUM
architekti) na ideové architektonické řešení veřejných prostranství před budovou železniční stanice
Dobřichovice, které bude sloužit městu jako
podklad pro jednání se SŽDC/SUDOP a pro zapracování do jím zpracovávané dokumentace optimalizace železniční trati. Rada nabídku schválila.
Sokol Dobřichovice požádal o půjčku v souvislosti s rozjezdem očkovacího centra v hale BIOS
v Dobřichovicích ve výši cca 150.000 – 250.000,Kč; částka bude splacena z příspěvků Středočeského kraje a zdravotních pojišťoven. Rada souhlasí
s půjčkou na rozjezd očkovacího centra v hale BIOS
v Dobřichovicích ve výši cca 250.000,- Kč
Rada dále jednala o využití recyklátu, který
vznikne v rámci 2. fáze rekonstrukce Anglické
ulice. Recyklát bude využit pro opravu ulic v lokalitě V Luhu, dále v ulici Polní, Pod Lomem a v ulici
Americká směrem k Chadimovu sadu; místostarosta Pánek doporučuje využít k tomu firmu,
která rekonstrukci realizuje, čímž dojde ke značné
finanční úspoře.
podle zápisu z jednání vk

Dobřichovické očkovací
centrum zahajuje
Je 15. března večer. Před chvílí jsem prošel
prázdnou halou BIOS, zapojil ozonovače a zakódoval EZS. Dnes to na dlouhou dobu bylo naposledy v relativním klidu. Očkovací centrum stojí
již několik dní a poslední hodiny se nesly ve
znamení likvidací nedodělků. Skoro nemožné

se stalo skutečným. Za necelé dva měsíce se
podařilo na zelené louce doslova a do písmene
vydupat ze země velkokapacitní očkovací
centrum, které s klidem může aspirovat za jedno
z nejhezčích v republice. Aniž jsme měli za zády
jakékoliv zdravotnické zařízení, žádnou velkou
polikliniku, či nemocnici, zítra otevíráme pro
první zaregistrované. Pro první rozehřátí máme
pozvaných 60 zájemců o očkování. Nešlo jen o to
vymyslet, jak to všechno bude, nakoupit stany
a postavit je do haly. Znamenalo to i projít náročným schvalovacím procesem několika úřadů
a institucí, počínaje krajskou hygienickou stanicí,
přes zdravotní odbor krajského úřadu až po všeobecnou zdravotní pojišťovnu i její menší kolegyně. Kromě toho to bylo neuvěřitelné množství
různých loginů, hesel PINů, připojování a čekání
na IT podpory. Byla to jednání s krajským radou
pro zdravotnictví panem ing. Pavlíkem, s krajským koordinátorem očkování panem doktorem
Polákem, jednání s magistrami z kladenského
distribučního centra, se středočeskými hasiči
a dalšími a dalšími. Když dnes zastavila hasičská
dodávka před vchodem do haly a já podepsal
převzetí dvou krabiček velikosti cigaretových
balení, skoro mě to dojalo. První etapa naší snahy
se tak uzavřela. Všichni zainteresovaní si velmi
váží uznání a podpory okolí. Místní veřejnost
velmi pečlivě vše sledovala, pravidelně jsme se
setkávali s nabídkami pomoci, nápady a připomínkami

Dobřichovické očkovací
centrum je výsledek
společné práce
Velmi bych si přál, aby co nejširší veřejnost věděla,
kdo všechno se o tuto POMOC SOBĚ zasloužil. Již
v minulosti jsme se jako nositelé nápadu označili
s panem Tomášem Tomáškem. Ten se posléze
ujal role mentora, dílem analytika a také buditele popularizace očkování i našeho přístupu. Tu
dlouhou cestu s námi pak urazili tito další pomocníci, kteří se postupně přidávali:
Moje přítelkyně Jana Dudešková, která se
mnou absolvovala už nejednu bláznivou realizaci, ale takovou jízdu ještě nezažila. Jana se stala
prvním oponentem našich představ, navrhovatelkou konstruktivních změn a nositelkou zkušeností ze Slaného, kde se na celý týden nechala za
symbolickou 1 Kč zaměstnat v místním očkovacím centru.
Kateřina Filla Věnečková, která je pravidelnou členkou organizačních skupin od divadla
přes třeba 17. listopad. Vzala si na starosti fb
a konzultace při tvorbě webových stránek
a jejich následnou správu a údržbu. Vrhla se do
shánění zdravotního materiálu a spolu s Janou
a Pavlínou posléze začaly skládat jednotlivé pracovní směny.
Jaroslava Rezková, lékařka ze sousedních
Letů s mezinárodními zkušenostmi se schvalováním léků, nám z počátku trpělivě vysvětlovala, že
vakcína není tavený sýr a že pro její uchovávání
v lednici musí být jiné podmínky a jiná zařízení.
K tomu se vrhla do tvorby neuvěřitelného množství popisů technologických postupů, předepsaných manuálů, výkazů sledování skladovacích
teplot až po další údaje. Jarka navrhla a vytvořila
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První člověk očkovaný v hale BIOS změněné na očkovací centrum
spoustu různých povinných tabulek a přehledů
a vše držela a drží v mantinelech přísných předpisů nakládání se zdravotními materiály.
K těmto ženám se později připojila Pavlína
Bennettová, která doplnila Kačku a Janu při
organizaci služeb, energicky vymezila pracovní
prostředí a hygienické podmínky a nároky na
prostředí v hale
Pánské osazení skupiny tvoří:
Starosta města Petr Hampl, v jehož gesci je
komunikace s radou města i se zastupiteli, obhajoba finančních potřeb, komunikace se sousedními obcemi a jejich představiteli a příprava jejich
občanů k očkování. Kromě toho je vždy připraven
z titulu své funkce pootevřít dvířka tu tam a tu
onde.
Petr Svejkovský, ajťák, který dal dohromady
a propojil zdánlivě nepropojitelné. Který pozorně
poslouchal Janu popisující zkušenosti ze Slaného,
které obratem analyzoval a přicházel s nápady jak
to všechno zjednodušit a zautomatizovat. Byl to
on, který komunikoval s představiteli armády,
kteří mají na starosti všechny ty databáze a softwary.
Jarda Čermák, starosta Sokola měl na starosti základní materiálně technické vybavení. Je
to huba nevymáchaná, která se dokáže slušně,
ale velmi pevně zeptat na cokoliv nepříjemného.
Která ví kam zatelefonovat, či kde zaklepat, aby
z toho přitekly nějaké peníze na podporu. Je to
člověk, který byl schopen i několikrát za pozdní
odpoledne, či večer oznámit, že tentokrát odjíždí
už domu za rodinou a dětmi a pak se zase několikrát vrátit, když se ukázalo, že je ho na sokolovně
třeba.
Výčet uzavře Martin „Max“ Rusnák. Jediný
doktor, který se nebál do toho našeho projektu
vstoupit a svým jménem a firmou Rusnák dental
care s.r.o. vše zaštítit. Zatímco my jsme budovali
a mohlo nám to připadat jako nějaká bojovka, on
položil hlavu na špalek a na tom špalku ji bude
mít až do samého konce.
Aniž byla členkou naší skupiny, díky svým
kontaktům a svému vlivu ve finále velmi pomohla

Jaruška Němcová, díky níž jsme úspěšně dojednali potřebné dokumenty u VZP v krátké době.
V samém závěru nás doplnila Lucka Houdková, která od podzimu působí na JIP v nemocnici na Bulovce a přípravu vakcín, včetně
samotného očkování, rozeběhla se vší parádou.
Neocenitelná pomoc a vysoké nasazení, dvě
charakteristiky Karla Kýhose, který s námi trávil
dlouhé dny a hodiny při přípravě a výstavbě
centra. Vždy se žebříkem někde za sebou,
kapsami plnými nářadí a vlastními konstruktivními nápady.
Jsme v podobných případech naučeni slýchávat, že všichni pracovali, jak mohli, ale že
nebýt toho, či onoho, nic by se neuskutečnilo.
S naprosto klidným svědomím mohu prohlásit,
že v případě Dobřichovického očkovacího centra
se toto prohlášení týká opravdu všech výše jmenovaných. Kdyby jeden jediný, resp. jedna jediná
z nich chyběla, nic bychom nevybudovali. Prosím,
aby se ocenění a úcta všech rozumných rovnoměrně rozprostřela mezi celou skupinu
Mýty, pověsti a nervozita kolem očkování
Dobřichovické očkovací centrum (dále jen DOC)
je zařazeno do celostátní sítě očkovacích pracovišť a zaregistrovat se k očkování v něm mohou
lidé z celé republiky, tedy není pravda, že bychom
očkovali jenom obyvatele Dobřichovic.
Pro registraci zájemců platí úplně stejné
podmínky, jako kdekoliv jinde. Tedy registrační
systém zaregistruje jenom osoby starší 70 let,
zdravotníky, či pedagogické pracovníky.
Pokud se někdo již zaregistroval k očkování v jiném místě, ale ještě neobdržel údaje
o přesném termínu očkování, může se zaregistrovat znovu, třeba právě k nám do DOC, a původní
registrace v předcházejícím místě se automaticky
zruší.
Pokud je ale někdo již zaregistrován jinde
a má již stanovený termín očkování, může se
sice také přeregistrovat do DOC, ale příliš bych
to nedoporučoval. Jednak je tato změna komplikovanější a vyžaduje několik kroků a jednak se

může stát, že již oznámený termín si tím posunete o několik dní dále.
Moje přítelkyně Jana se na zkušenou nechala
zaměstnat na týden v očkovacím centru nemocnice ve Slaném a přinesla též několik zajímavých
zkušeností. Předně popisovala velkou nervozitu většiny lidí z očkování. Řada objednaných
přicházela ve stresu, často nalačno, a přestože
jejich termín byl až k polednímu, od rána nejedli
a nepili vůbec nic, nebo jen minimálně. S tím již
zmiňovaným stresem to pak vedlo k občasným
slabostem, či dokonce mdlobám. A pokud se
něco takového stalo, začala slabostem podléhat
i řada svědků z nejbližšího okolí, mnohdy vedoucí
až k mdlobám.
Prosíme proto všechny, aby i v této těžké a nervózní době přistupovali k očkování bez bázně
a nervozity, nepodléhali nepodloženým pověrám
a drbům a velmi pozorně selektovali i mezi nositeli “zaručených” zpráv ze strany médii. Většina
z nás si přece pamatuje na očkování ze základní
školy, kdy nás seřadili do zástupu před nějakou
učebnou a jeden po druhém jsme přicházeli a v
rozmezí několika vteřin dostali bodanec a tradá,
zpátky do třídy. Nu a tohle není v podstatě nic
jiného, jen je to více ve středu pozornosti. Přijďte
k nám najezení a napojení a v dobré náladě. My se
pokusíme vás příliš nezdržovat, být ke všem milí
a laskaví a pak nemůže vzniknout žádný problém.
Peníze a další souvislosti
Každá realizace zpravidla stojí více, než se na
počátku odhadovalo. Postup k vytčenému cíli je
lemován překvapivými zjištěními, na co vše se
zapomnělo, co dalšího je třeba opravit, či upravit,
jak vše ještě více vymazlit.
Počáteční investice do očkovacího centra
představuje částku kolem jednoho milionu korun.
Vše se podařilo zrealizovat jen díky významné
pomoci a štědrosti sponzorů. Těch významných
a velkých – společností Alza, Dell, Ivar, Avers
a posléze i významného realitního sponzora, společnosti MM Reality. Také díky půjčce od města
Dobřichovice. Když i pak začaly peníze docházet, rozhodli jsme se vysvětlit vše svým známým
a kamarádům a do týdne se nám na účtu od těch
drobných dárců a přispěvatelů sešlo bezmála 200
tisíc a vypadá to, že ještě nějaké peníze poskytnou i obce z nejbližšího okolí, jejichž představitelé si byli centrum dnes prohlédnout.
Velmi si této podpory a pomoci vážíme
a je na místě znovu opakovat, že cílem našeho
snažení není tvorba zisku. Chci však reagovat na
příběh od pokladny z Billy. Když se paní pokladní
u kolegy zajímala o očkování a kdy to spustíme,
ozvalo se z konce fronty něco jako: “No to zase
potečou miliony!” Být v tom sám, nebo jenom
s Jardou Čermákem, mávl bych nad tím rukou.
Existence skupiny hlupáků, co do zblbnutí
opakují, jak s Jardou dlouhá léta Sokol rozkrádáme a přitom ten Sokol stále a více vzkvétá, je
obecně známá a může nám být “ukradená”. Ale na
jiném místě jsem vyjmenoval všechny členy naší
skupiny a zejména kvůli nim nehodlám v tomto
případě mlčet. Každý z nás, do jednoho, dělal
a dělá doposud vše zdarma. Pokud se zapojí do
činnosti centra v pracovní pozici člena očkovací
skupiny, bude mu náležet stejná odměna jako
komukoliv jinému. Pokud vše půjde jak má, bude
dostatek zájemců i dostatek vakcíny, měl by to
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být projekt ziskový. V takovém případě platí jednomyslné rozhodnutí nás všech, že případný zisk
bude použit na dobročinnost a mohu slíbit, že
se závěrečným vyúčtováním otevřeně všechny
seznámíme. Víc k tomu teď napsat neumím. Jistě
ale vím, že více se mi to napříště nebude chtít
opakovat.
Jiří Geissler

Názor lékaře na očkování
Po celou historii se lidé potýkali s řadou nemocí,
na které umírali už v dětském věku. Při různých
epidemiích nebylo výjimkou, že vymřela třeba
třetina populace. V důsledku dětský ch infekcí
nám umírala více jak polovina dětí.
Na některá onemocnění jsme našli dostupný
lék až v druhé polovině 20. stolení, ale pořád nám
tu zůstalo mnoho infekčních chorob, na které
ani dnes nemáme spolehlivý lék. Jde především
o virová onemocnění, mezi které patří např.
neštovice, spalničky, ale i chřipka a koronavirus.
Naštěstí se nám podařilo najít další způsob,
jak předejít těmto onemocněním, a to je očkování.
Princip očkování je jednoduchý, do těla se
vpraví např. upravený virus, nebo dnes spíše jen
jeho část, která způsobí spuštění imunitní reakce
a tím je tělo připraveno na chvíli, kdy se setká
s plně funkčním virem. Ve většině případů je tak
zabráněno onemocnění anebo infekce probíhá
mnohem mírněji.
Očkování proti COVID-19 bylo již podáno
několika desítkám milionů lidí po celém světě
a ukázalo se, že významně přispívá k redukci
tohoto onemocnění, ale také ke snížení počtu
závažnějších průběhů.
Kromě individuálního přínosu pro očkovaného jedince je tu ještě jedno pozitivum, a to
je kolektivní imunita. Pokud je v dané populaci
očkováno vysoké procento jedinců, tak virus
ztrácí schopnost být přenášen a infekce mizí. To
má význam zejména pro tu část populace, která
se nemůže ze závažných důvodů očkovat nebo
pro ty, u nichž očkování funguje omezeně.
Z těchto důvodu je tedy na místě doporučit
všem, kteří nemají zásadní kontraindikaci, aby se
nechali naočkovat. Čím více lidí se naočkuje, tím
dříve se této infekce zbavíme.
MUDr. Martin Dudek

Z historie očkování
Toto povídání bylo sepsáno laikem se zájmem
o historii, a to i o historii očkování, protože očkování proti Covid-19 v současné době hýbe nejen
naší, ale celosvětovou společností. Nakažlivé
choroby, přenášené mezi lidmi i zvířaty trápily
lidstvo od nepaměti. V dávné minulosti je lidé
považovali za trest boží za hříšné lidské chování,
ale snažili se je léčit, nebo se jim vyhnout.
Koncem 18. století vrcholila v Evropě epidemie pravých, někdy nazývaných černých neštovic. Na nemoc umíraly tisíce a miliony lidí. Navíc
ti, kteří přežili, byli většinou zhyzděni jizvami
od boláků. Neštovice se nevyhýbaly ani korunovaným hlavám, sama královna Marie Terezie
je dostala, ale vyléčila se, ale 5 z jejich 16 dětí
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na tuto nemoc zemřelo. Tehdejší lékaři hledali,
jak by mohli lidem pomoci. V roce 1783 si
britský praktický lékař Edward Jenner všiml, že
dojičky krav, které se nakazily méně nebezpečnými tzv. kravskými neštovicemi (cizím slovem
vaccinia), byly odolné vůči nákaze pravými
neštovicemi, se kterými se později setkaly.
V roce 1796 Jenner použil materiál od lidí
s kravskými neštovicemi a očkoval tak poprvé
malého chlapce proti neštovicím pravým. Brzy
se ukázalo toto očkování jako velmi účinné,
chránilo lidi velmi dobře a rychle se rozšiřovalo
v Evropě i v Americe.
Teprve skoro o 100 let později, v roce 1885,
použil francouzský vědec Louis Pasteur oslabený virus vztekliny jako další očkovací látku,
která chránila proti přirozené infekci přenášenou
zvířaty. Očkovaní jedinci se pak ukázali být vůči
přirozené infekci imunní, což znamená, že po
setkání s infekcí se u nich nemoc neprojevila. Díky
očkování se pravé neštovice vymýtily na celém
světě a poslední případ této nemoci byl zaznamenán v Somálsku v roce 1978. Odhaduje se, že
jen na pravé neštovice zemřelo asi 500 milionů
lidí.
Ve 20. století se rozšiřovala paleta očkovacích
látek velmi rychle. Asi před 80 roky byla vyvinuta
očkovací látka proti tetanu, který napadal osoby
často i velmi lehce zraněné, když se otevřenou
ránou dostal do jejich těla mikroorganismus
původem ze střev některých hospodářských
zvířat. Očkování a pravidelná přeočkování u nás
tetanus téměř vymýtilo.
Dalším velkým úspěchem bylo očkování proti
tuberkulóze, kdysi metle lidstva, která kosila
mladé i staré po tisících a milionech. U nás se
očkovalo od roku 1953 a plošné očkování proti
TBC bylo ukončeno v roce 1970 a nyní se očkují
pouze rizikové skupiny, nebo přistěhovalci ze
zemí, kde TBC stále řádí.
Nesmíme zapomenout na pandemii tzv. španělské chřipky, která řádila v Evropě a v severní
Americe kokem roku 1920. Na tento virus nebyl
lék ani očkovací látka a odhaduje se, že na španělskou chřipku zemřelo během pár let až 50
milionů lidí, tedy více, než padlo vojáků v bojích
1. světové války.
Vznikla epidemiologie, jako nové odvětví
medicíny, která se začala nakažlivými nemocemi
vědecky zabývat. Postupně byly vyvinuty vakcíny
proti dalším dosud velmi rozšířeným nakažlivým
chorobám, jejichž šíření se postupně omezovalo
a choroby nebyly již tak časté. Jednalo se např.
o dětskou obrnu, spalničky, záškrt, černý kašel,
příušnice a zarděnky. Dnes se očkuje se i proti
žloutence, proti rakovině děložního čípku, proti
pneumokokové infekci, proti rotavirové infekci,
proti klíšťové encefalitidě. Virologové ale dále
pracují a důkazem jsou nově vyvinuté vakcíny
proti Covid-19, které nyní přicházejí i k nám do
Dobřichovic.
Byl vyvinut očkovací plán zejména pro malé
děti, které jsou pak chráněny proti nakažlivým
nemocem. Ještě v mé generaci umíralo, nebo
si po vyléčení neslo doživotní následky, mnoho
mých současníků na obrnu, na TBC, děti trpěly
černým kašlem, spalničkami a dalšími nakažlivými chorobami. I když se nakonec vyléčily,
končily v nemocnicích často i na mnoho týdnů.
VK

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Dobřichovice
I letos proběhne zápis do prvních tříd online, tedy
bez osobní přítomnosti dětí.
Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat
tři první třídy. Zapsány mohou být děti, které
dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Podmínkou přijetí je trvalé bydliště ve spádové
oblasti (Dobřichovice, Lety, Karlík).
Termín zápisu je 5. – 25. 4. 2021 (resp. 30.
4. 2021). Na webových stránkách školy vyplní
zákonný zástupce registrační formulář v aplikaci
Zápisy online. Tato aplikace bude spuštěna 5. 4.
2021. Veškeré informace najdete na www.zsdobrichovice.cz nebo volejte na číslo 731 521 884.
Petra Mejstříková Sulková

Bezpečný internet
V březnu proběhla online přednáška pro žáky 3.
a 4. ročníků naší školy na téma Bezpečný internet
a kyberšikana. Byla to i zkouška, jak umíme dodržovat pravidla, protože se žáci všech třetích a pak
i čtvrtých tříd připojili na jednu schůzku v Teams.
A uznejte, že cca 75 dětí v jedné schůzce, to už
je něco. Děti byly úžasné, dodržovaly stanovená
pravidla a chovaly se báječně. Patří jim za to velká
pochvala. Přednášejícím byl policista, pan podpraporčík Ondřej Gajdoš, z řevnické stanice Policie ČR.
Žákům velmi zajímavě vyprávěl o nástrahách při
používání internetu. Zmínil hlavně oblast počítačových her a sociálních sítí, ale i samotné surfování
po internetu. Apeloval na žáky, aby dodržovali
pravidla, která jim pomohou, pokud se dostanou
do nesnází. Především, aby neposkytovali citlivé
údaje o své osobě ani o své rodině (jméno, věk,
fotografie) cizím osobám, které je prostřednictvím
internetu požádají o přátelství nebo jim napíší
zprávu. Pokud by se někdo z žáků setkal s takovým
případem, již ví, jak se má zachovat.
Druhá část přednášky byla věnována diskusi.
Dotazů bylo mnoho, žáky velmi zajímaly skutečné
případy, které se opravdu staly a jak je Policie ČR
řešila. Žáci potom ještě diskutovali s paní učitelkami a některé děti vytvářely komiksy nebo
myšlenkové mapy. Dokonce se ozvali i rodiče, že
poslouchali a také si leccos uvědomili.
Ještě jednou tedy velké poděkování panu
Gajdošovi, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, a navíc pro nás byla přednáška
v dnešní složité době skvělou změnou.
Petra Mejstříková Sulková

Online a ve verších
Žáci 8. tříd si v tvůrčím úkolu zopakovali základní
literární pojmy: rým, verš, sloka. Kritériem pro
tvorbu textů bylo také zapojení slova online – hlav-
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Budova nové školy v Letech se dokončuje
ního tématu všech textů. Nejzdařilejší práce vybraly
děti samy. Ve všech textech je znát, co online skutečně prožívají. Zde nabízíme dvě ukázky, další jsou
k dispozici na stránkách školy. Hezké počtení.
Život s covidem
Vše to začalo v březnu ve Wuchanu,
byla jsem ráda, že doma 14 dní zůstanu.
Už je to skoro rok a mě otravuje,
jak si tady ten vir pořád poletuje.
Všichni se teď nacházíme v online světě,
abychom vyjádřili své city,
píšeme emoji v každé větě.
Doufám, že jednou tu nemoc vcucne
Černá díra
a uvidíme siláka,
jak činku ve fitku vzpírá.
(Markéta Vintrová, 8. B)
Online, oh nein!
V osm hodin, ještě trochu spící,
zhltnu čaj a zapínám PC.
A hned němčina, zase online,
marně lovím slova, oh nein!
Ťukám věty, klikám myší,
vypadává obraz, ne vždy slyším.
Podobně je to na matice,
i když v každé jiné tématice.
A k tomu dlouhý seznam úkolů
Všechny úkoly konečně hotový,
kouknu na stránky a vidím samý nový!
Dřív jsem si přál být místo školy doma,
ale tohle je skoro pohroma.
vůbec se nebudu zlobit.
(Jonáš Homola, 8. A)
A já zasílám drobný vzkaz: Vydržte, těším se
na vás!
Petra Železná

Okresní kolo olympiády
v anglickém jazyce online
Ve čtvrtek 25. února proběhlo na naší škole
online okresní kolo Olympiády v angličtině. Účast
byla hojná, zapojilo se 11 škol z okresu Praha-západ. Do boje s technikou se v kategorii I A (6.
– 7. ročník) pustilo 10 dětí a v kategorii II A (8. –

9. ročník) 12 dětí. Test proběhl v aplikaci Forms
a ústní část prostřednictvím setkání v Teams.
Písemná část ověřovala schopnosti účastníků
aplikovat gramatiku, porozumět textu a používat slovní zásobu. V mluvené části jim los přidělil
téma a porota hodnotila výslovnost, gramatiku,
slovní zásobu, plynulost projevu a celkový dojem.
Účastníci zde předvedli perfektní výkony. Výslovnost některých byla k nerozeznání od rodilých
mluvčích. Všem nám bylo potěšením poslechnout si jejich skoro až dospělácké názory.
A naše želízka v ohni nezklamala. Katja Valtonen z 9. A vybojovala bronz a Tiana Siers z 6.
B krásné 5. místo. Gratulujeme!
Vítězům gratulujeme, děkujeme všem za
účast a těšíme se opět někdy příště.
Lucie Wladařová a Kateřina Kubásková

Dvě zlata a postup do
krajského kola
O vynikající úspěch v okresním kole zeměpisné
olympiády, která se konala online formou 17.
února 2021, se postarali vítězstvím ve svých kategoriích Nelly Fichtnerová (6. C) a Jakub Cocula (7.
A). Svými výkony si zajistili postup do krajského
kola. Nelly je v historii naší školy vůbec první
dívkou, která takového úspěchu v náročné geografické disciplíně dosáhla.
Výborný výkon podal v kategorii devátých tříd
také František Habarta (9. A), kterého od bronzového umístění dělilo pouhých šest desetin bodu.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým
výsledkům a postupujícím držíme palce v krajském kole.
Hana Tomšíková a Jana Zajaková

	Studenti radotínského gymnázia úspěšní i v době covidové!
Jistě mi dáte za pravdu, že převážně negativní
zprávy jsou bohužel nedílnou součástí naší každodenní reality již téměř celý rok. O to raději
člověk přináší zprávy opačného rázu.

Zásluhu na tom, že vám zde jednu takovou
mohu zprostředkovat, mají maturanti Gymnázia
Oty Pavla. I v době, kdy byla zásadním způsobem
omezena prezenční výuka, a oni se tak vzdělávali
veskrze distančním způsobem, byla velká část
z nich schopna složit mezinárodní Cambridge
zkoušku z anglického jazyka. Z 63 studentů závěrečného ročníku studia (šestiletého i čtyřletého
cyklu) se jich nyní úctyhodných 15 může pyšnit
certifikátem potvrzenou úrovní C1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ),
jeden student dokonce úrovní C2 a 17 úrovní B2.
Pro vysvětlení dodávám, že mluvčí s úrovní
jazyka C1:
rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.
Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Uživatel jazyka mající úroveň C1
umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané,
podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích
výrazů a prostředků koheze. (SERRJ)
Radujeme se tak spolu se studenty a přejeme
jim mnoho úspěchů v jejich dalším vzdělávání
i na cestách, na které za několik měsíců vykročí
z budovy radotínského gymnázia.
Mgr. Jana Stenská, vyučující anglického jazyka

Nová základní škola
v Letech
Obec Lety staví novou prvostupňovou základní
školu, která přivítá první žáky již v září 2022.
„Naším cílem je vytvořit příjemnou, malou, komunitní školu s dobrými vztahy, která se snaží vybrat
to nejlepší ze současných trendů ve výuce a díky
kvalitnímu vzdělání rozvíjí potenciál každého
dítěte“ uvedla místostarostka Markéta Huplíková.
V současné době hledá obec Lety ředitele/ku
této nově vznikající základní školy a již fungující
mateřské školy, který/á nastoupí 1. ledna 2022, na
částečný úvazek již v září 2021. Přihlášky je možné
podávat do 10. května 2021 na Obecním úřadě Lety.
Hledáme proto aktivního, komunikativního
člověka s manažerskými schopnostmi, respektujícím přístupem a dobrým přehledem v oblasti
současných trendů ve výuce, který bude pro svůj
tým motivujícím lídrem a oporou. Člověka, který
má odvahu budovat zcela nový tým pedagogů
ZŠ a spolupracovat se stávajícím týmem MŠ.
www.obec-lety.cz

Zemřel Ivo Moravus
Dne 6. února 2021 zemřel dlouholetý dobřichovický občan Ivo „Ovid“ Moravus ve věku 92 let.
Brilantní profesionální jazzový klavírista, který
nezkazil žádnou legraci. Klidně si ale zahrál i s
místními amatéry v hospodě Na schůdkách.
Poslední roky jsme ho mohli vídat a především
slýchat jeho brilantní hru před představeními
Divadla Járy Cimrmana.
Byl vždy dobře naladěný. A hlavně slušný
člověk.
R. I. P. Ovide.
MN
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Ukliďme Dobřichovice
Určitě jste si při procházkách po našem městě
všimli, že se na mnoha místech povalují odpadky.
Je tedy na čase na jarní úklid Dobřichovic! Letos
to ale bude trochu jiné než obvykle – kvůli epidemii se nemůžeme sejít a uspořádat hromadný
úklid, proto bych vás chtěla pozvat, abyste uklízeli jednotlivě.
Úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko začíná v sobotu 27. března a v Dobřichovicích bude probíhat ještě následující dva týdny.
Udělejte si tedy sami nebo s rodinou procházku
po městě a jeho okolí a vyčistěte nějaké místo
v od odpadků. Bylo by třeba uklidit kolem řeky,
v ulicích, v parku, kolem nádraží a trati, kolem
potoka, u lesa… Pytle na odpadky si můžete

vyzvednout v tzv. pytlomatu na nádvoří zámku
od pátku 26. března.
Co s nasbíraným odpadem?
co nejvíce odpadků vytřiďte a vhoďte do kontejnerů na tříděný odpad (jak správně třídit
odpad si můžete přečíst např. na jaktridit.cz)
netříděný odpad umístěte do černých kontejnerů nebo přivezte do sběrného dvora proti
ČOV (příp. nechte před branou dvora, pokud
je zavřeno)
pokud pytle nemůžete odvézt, nechte je na
nějakém vhodném místě (např. u odpadkového koše) a napište na městský úřad na
adresu tajemnik@dobrichovice.cz, kde se
odpad nachází, aby jej odvezly technické
služby. Pro lepší orientaci připojte foto.
Skvělé bude, když se při úklidu vyfotíte, příp.
když zdokumentujete místo před úklidem a po

úklidu. Fotografie můžete vložit na Facebook,
případně mi je můžete poslat na e-mail libuse.
stupavska@seznam.cz (měla bych je dodat do
zprávy o akci organizátorům ze spolku Ukliďme
Česko, proto prosím pošlete fotky, u nichž souhlasíte se zveřejněním).
Více informací o úklidu Dobřichovic najdete
na https://www.uklidmecesko.cz/event/28209/,
facebookovou událost na http://bit.ly/uklidmedobrichovice
Prosím vás také o dodržení aktuálních hygienických nařízení a pravidel bezpečnosti při
úklidu. Vše najdete na uvedených odkazech.
Děkuji, že se k úklidu připojíte. Třeba se někde
potkáme a na bezpečnou vzdálenost si zamáváme 
Libuše Stupavská

Zajímavosti
Zemřel František Šedivý
Dne 23. února 2021 zemřel po dlouhé nemoci
Ing. František Šedivý, významná osobnost širokého okolí. Opustil nás ve věku 93 let. Rodák ze
Zadní Třebaně, později občan Řevnic.
Byl jedním ze studentů, které rozehnala policie
při pohřbu Jana Opletala, věznilo ho Gestapo, po
válce upadl v nemilost komunistického režimu.
Za „vlastizradu“ si odseděl 13 let v pracovních
lágrech na Bytízi, v Jáchymově, seděl i na Mírově.
Po roce 1989 se ihned zapojil do práce v Konfederaci politických vězňů, od presidenta republiky obdržel Řád TGM, byl čestným občanem
Zadní Třebaně i Řevnic, byl dlouholetým předsedou Klubu Milady Horákové.
Veřejnost se s ním mohla 5. března rozloučit
v omezeném počtu malým průvodem na řevnickém náměstí a pak v kostele zádušní mší.
Byl to úžasný člověk, který se nenechal zlomit
ani Gestapem, ani komunisty, zachoval si elán,
energii a naději.
Čest jeho památce!
vk

Stoleté narozeniny
V těchto dnech se pan Ing. Jiří Gemperle, dlouholetý občan našeho města, dožívá neuvěřitelných 100 let. Za redakci Informačního listu bych
mu chtěl nejprve ze srdce popřát mnoho radosti
mezi jeho bližními a především pevné zdraví,
které nyní potřebují i ti daleko mladší, než je náš
oslavenec.
Na úvod bych chtěl zdůraznit, že je to patrně
poprvé v historii našeho malého města, kdy
se jeho občan dožil takového jubilea. V žádné
kronice, v žádném záznamu jsem nenašel něco
podobného.
Náš oslavenec se narodil 19. března 1921
v Praze v novorenesančním domě na rohu
ulic Havlíčkovy a Na Poříčí, který postavil jeho
dědeček, stavitel František Gemperle, společně
s význačným architektem Antonínem Wielem.
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Bratři Gemperlové, jak se na ně pamatujeme: Zleva: Karel, Jiří, Richard, Antonín a Gustav
Jeho rodiče Ing. Richard a Olga Gemperlovi
měli pět synů: Karla, Jiřího, Richarda, Antonína
a Gustava. Po své matce, která se dožila 96 let,
zdědili všichni dlouhověkost. Karel se dožil 95
let, Richard 93 let, Antonín 88 let a nejmladšímu bratrovi Gustavovi, který bydlí v Praze, je
93 let.
Do Dobřichovic se rodina přestěhovala ve třicátých letech před německou okupací do rodinného domku, který otec koupil ve Fügnerově
ulici. Náš oslavenec se svojí rodinou (manželkou
Libuší a dvěma syny Jiřím a Vladimírem) se v 70.
letech přestěhoval do rodinného domku v ulici
Ke Křížku, který postavil svépomocí s přispěním členů své rodiny a kde bydlí dodnes. Starší
syn Jiří má dva syny: Jiřího a Jana. Mladší syn
Vladimír s manželkou Alenou dlouhá léta vedli
v Dobřichovicích skautské středisko. Jejich dcera
Adéla v současnosti žije v Anglii. V Dobřichovi-

Ing. Jiří Gemperle
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Nová škola s česko-anglickým programem v Berouně

cích žije ještě několik dalších občanů jménem
Gemperle nebo Gemperlová a všichni patří
k široké rodině.
Po maturitě na gymnáziu se Jiří zapsal na
České vysoké učení technické v Praze. V roce
1939 byly ale vysoké školy uzavřeny. Absolvoval
dvouletý kurz elektrotechniky na průmyslové
škole. Vysokou školu dokončil až v roce 1950. Pak
pracoval v Elektromontážních závodech Praha
jako projektant. Po odchodu do penze nějakou
dobu pomáhal jako topič ve Výzkumném ústavu
zemědělském v Dobřichovicích. Až do svých 95
let se staral o dům v Praze, který byl rodině po
roce 1989 vrácen.
Během svého života pěstoval náš oslavenec tělocvik v Sokole, hrál volejbal a tenis, rád
plaval a měl rád turistiku. Nikdy nevlastnil žádný
motorový prostředek ani neměl řidičský průkaz.
V mladším věku pomáhal při různých stavebních
akcích v Dobřichovicích, kde uplatnil svoji elektrikářskou profesi, jak to tehdy bylo obvyklé. Dovedl
pochopit problémy svých bližních, po povodních
i během současné epidemie věnoval svému
městu finanční dary.
Pan Ing. Jiří Gemperle je na svůj věk poměrně
zdráv. Bydlí ve svém bytě obklopen rodinou
svého syna. Pracuje na počítači a rád luští sudoku.
Za jeho práci a angažovanost pro naše město
mu děkujeme a do dalších let mu přejeme zdraví
a spokojenost. Našemu městu přejeme další
stoleté občany v takové kondici, jakou má náš
oslavenec.
VK

Ulice a jejich názvy
K článku v minulém IL na téma názvy dobřichovických ulic nám došel dopis od jednoho čtenáře,
který upozornil na to, že rozšířená část Palackého
ulice skutečně má oficiální název Palackého
náměstí, což schválilo zastupitelstvo (tehdy ještě
obce) v září 2001. Zároveň zastupitelstvo schválilo, že obyvatelé domů čp. 541 a 951 si nemusí
měnit doklady díky podobnosti názvu se sousední Palackého ulicí.
Pisatel zároveň upozornil na chybu v posledním odstavci článku, týkající se psaní názvů
ulic. Dle Pravidel českého pravopisu se trojslovné názvy ulic s předložkami nepíší s velkými
písmeny ve všech třech slovech, ale jen v prvních
dvou. Tedy uvedený příklad se má správně psát
Za Velkým rybníkem. Aby se všechna písmena
psala velká, muselo by se jednat o název typu Za
Domem Karla Čapka (tedy 3. a 4. slova jsou vlastní
jména).
Za chyby se omlouváme.
V. Kratochvíl

Nová základní škola
v Berouně
Základní škola VIA Beroun je nově vznikající škola
v Berouně, která bude nabízet kvalitní česko-anglické vzdělávání. Anglický jazyk bude vyučován
rodilými mluvčími ve výrazně vyšší hodinové
dotaci již od první třídy. Škola se bude zaměřovat na hodnotové vzdělávání, rozvoj dovedností
potřebných pro život a aktivní schopnost apli-
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kace naučených znalostí. „Každý má své silné
stránky, proto budeme především rozvíjet individuální potenciál každého žáka. Chceme, aby
škola naše žáky bavila, proto budou didaktické
nástroje pedagogů pestré, vyučovaná témata
dětem blízká a přistupovat k nim budeme přátelsky, s respektem“, prozrazuje ředitel školy Jiří
Luka. Nadace Tipsport jako zřizovatel školy chystá
pro působení plně organizované základní školy
a mateřské školy v areálu bývalé Tiby výstavbu
nového, moderního areálu. Do doby jejího otevření bude škola působit v pronajatých prostorách SOŠ a SOU Hlinky. Škola se tak bude rozjíždět
postupně, v příštím školním roce se plánuje otevření dvou tříd a každý další rok přibude jedna
první třída.
Ředitel školy Jiří Luka se aktivní práci s dětmi
věnuje již od roku 1990, v roce 2004 mu bylo jako
nejoblíbenějšímu učiteli České republiky uděleno
prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos. Před dvanácti lety stál u vzniku koncepce základní školy
Open Gate manželů Kellnerových a v letech 2010
až 2019 zastával pozici ředitele této prestižní
základní školy.
Více na www.viaberoun.cz.

Jojo Gym zve všechny na
online cvičení ZDARMA
Třikrát týdně si můžete s Jojo Gymem zacvičit při
online cvičení. Vždy v pondělí, středu a pátek.
Cvičení jsou rozdělena podle věku a jsou i tematicky zaměřená. Nejmenší děti cvičí s oblíbenou
trenérkou Stáňou, která má pro ně vždy připraveno plno rytmických básniček a nejrůznějších
pomůcek. Děti používají švihadlo, židličku, ale
i vařečku, kolíčky na prádlo, míček aj. Mladší
školní děti se mohou připojit ke gymnastice
z obýváku, nebo domácímu tréninku, který je
více zaměřený na posilování. Pro starší školáky je
připravena lekce kondičního tréninku a dokonce
i domácí průprava pro parkouristy. „Těšili jsme
se, že nám vláda povolí na jaře obnovit alespoň
cvičení venku. Bohužel se nařízení ještě více zpřísňují a my nechceme nečinně přihlížet tomu, jak
se pohyb vytrácí z denního režimu dětí. Proto
jsme se rozhodli poskytnout online cvičení všem
zájemcům, a to zdarma. Stačí si jen na náš email
recepce@jojogym.cz napsat o odkazy. Pak už se
jen v daný čas připojit a cvičit.“ vysvětluje Lenka
Graaf z Jojo Gymu.
Jelikož je to již dlouhá doba, kdy jsou sportovní centra uzavřena, nachází se také Jojo Gym
v čím dál složitější situaci. Pokud byste chtěli
centrum podpořit, můžete tak učinit zakoupením
Jojo roušky. Více se dozvíte na stránkách sportovního centra.
Lgra

O duševním zdraví s Náručí
Staráme se dobře o své duševní zdraví? Současná doba na nás klade nezvyklé nároky.
Lidé vnímají zvýšenou zátěž, která souvisí
s novými nepředvídatelnými událostmi, může
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to být ztráta zaměstnání, sociální izolace, napětí
v rodinných vztazích, které vede v extrémních
případech až k domácímu násilí, obavy o zdraví
či finanční problémy. To vše vede ke stavům
úzkosti, deprese či poruchám chování způsobeným zneužíváním alkoholu. Konkrétní dopady
ukazuje i výzkum Národního ústavu duševního
zdraví, který mapoval výskyt duševních onemocnění v populaci. V souvislosti s pandemií
covid-19 a souvisejícími restriktivními opatřeními vzrostl v květnu 2020 výskyt duševních
onemocnění u dospělé populace ČR téměř na
30 %. V listopadu došlo k ještě dalšímu růstu
a duševní onemocnění nyní prožívá každý třetí
dospělý. Zvláště vysoký výskyt duševních onemocnění je znatelný u mladých dospělých a u
lidí, kteří na tom jsou hůře ekonomicky – přišli
o práci, museli si zkrátit úvazek, mají minimální
příjem atd. Podle dat NUDZ stoupl proti před
pandemickému období také výskyt rizika sebevražednosti, a to dokonce 3x.
Vnímáme to i v Centru sociální rehabilitace
v Dobřichovicích, kam přichází stále častěji lidé,
kteří se dostali do náročné životní situace právě
díky aktuální pandemické situaci. Každý se na

nás může obrátit, pokud se potřebuje zorientovat v okruhu svých problémů. V rámci poskytovaného sociálního poradenství nabízíme pomoc
a podporu nejen lidem s duševním onemocněním. Návazně je pak možné dohodnout dlouhodobou podporu týmu sociálních pracovníků,
psychiatrické sestřičky či peer konzultantky,
s každým plánujeme takové kroky, které považuje on sám za důležité. Více se dozvíte na našem
webu: www.spoleknaruc.cz nebo na našem facebookovém profilu www.facebook.com/spoleknaruc/. Zastihnete nás také přímo na mobilu 725
427 935.
Je důležité si uvědomit, že pomoc je třeba
vyhledat včas. Stále je mnoho lidí, kteří duševní
problémy prožívají, ale odbornou pomoc nevyhledají, protože si často závažnost svých obtíží
buď nepřipouští, nebo se bojí negativní reakce
svého okolí, tedy stigmatizace. Centrum sociální rehabilitace v Dobřichovicích je bezpečným
místem, kde získáte podporu při hledání ztracené
duševní rovnováhy, při péči o sebe sama. Náruč
na Pražské ulici 345 má stále otevřeno!
Simona Petrejová,
Centrum sociální rehabilitace Náruč
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O ženské spiritualitě
a nápravě světa
Terezie Dubinová, spisovatelka a hebraistka bude
vzácným hostem živé online besedy 24. dubna
v knihovně v Dobřichovicích.

Terezie je autorkou knih Kořeny ženské spirituality, Ženy v Bibli, ženy dnes či Jak napravovat svět,
je astroterapeutkou a badatelkou. Dlouhodobě se
zabývá příběhem Máří Magdalény a Ježíše.
Předmětem besedy bude životní příběh
a tvorba Terezie Dubinové, ženské zdraví v souvislostech, „náprava světa“ a odpovědi na vaše

otázky. Místo je třeba si předem rezervovat
na online.zivaradost.cz/terezie. Vstupné volitelné,
program je beneficí pro Živou radost – program
pro ženské zdraví a skutečnou prevenci.
Těšíme se!
Iveta Kučerová & tým pro Živou radost
www.zivaradost.cz

Sport

Tenisový kemp 2020 v Dobřichovicích

Najdeme v současné době
pozitiva pro sport dětí
a mládeže?
Současná koronavirová pandemie má zásadní
vliv na fungování celé společnosti. Tento vliv je
převážně negativní. Tyto neblahé aspekty jsou
v médiích i v mezilidské komunikaci každodenně
probírány. Proto se nyní zaměřme na nemnoho
pozitiv, která se nám nabízejí využít pro seberozvoj. Současná společnost byla léta kritizována za
to, že příliš zaměstnaní rodiče nemají čas na své
děti a ty jsou ponechány napospas sobě, tedy
většinou virtuálnímu světu nebo řízeným aktivitám. V této mimořádné době se vytváří mnohem
více prostoru na trávení kvalitního společného
času rodičů a dětí. A co může být kromě vzdělávání bohulibější než pohyb na zdravém vzduchu.
Právě dnes je obrovská příležitost, aby rodiče
vštípili svým dětem každodenní pohyb jako důležitý životní návyk. Již dlouho odborníci z oblasti
tělovýchovy poukazují na to, že děti (a to jen
některé) získávají své základní pohybové návyky
především prostřednictvím sportovních oddílů
a velmi málo prostřednictvím neřízených volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že v současné
době nemohou děti sportovat v oddílech, nabízí
se využití této situace k nastartování potřeby
„spontánní“ neřízené pohybové aktivity s rodiči
popřípadě se svými vrstevníky.
Ve sportu máme dva základní druhy pohybové
aktivity. První je spontánní pohybová aktivita (neřízená) a druhá, řízená aktivita (trénink/ kroužek).
Mnoho sportovců za normálních podmínek
chodí na tréninky či kroužky téměř každý den.
Tyto tréninky jsou určitě skvělé a pro děti prospěšné. Musíme ale zvolit ideální poměr mezi
řízenou a neřízenou pohybovou aktivitou.
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Každý sport má tento poměr jiný a zároveň
musíme brát ohledy na biologický a tréninkový
věk sportovce. Například v gymnastice, krasobruslení, plavání a dalších podobných sportech
je důležitější, aby sportovci měli více speciálního
řízeného tréninku. Naopak sporty jako je atletika, hokej, fotbal a další sportovní hry mohou
zahrnovat více neřízené spontánní pohybové
aktivity.
Pokud se sportování dětí s rodiči stane nedílnou součástí jejich denního režimu a životního
stylu mohlo by se podařit zvrátit nepříznivý trend
nástupu civilizačních chorob ve stále mladším
věku. Pokud bychom to shrnuli, tak se nyní otevírá
skvělá možnost, pomocí společných pohybových
aktivit, k budování i kvalitnějších vztahů v rodině.
V posledních, přibližně 10 – 15 letech jsme se ve
většině případů dostali do situace, kdy se děti
hýbou pouze na trénincích a kroužcích. Neřízené
pohybové aktivity s rodiči a kamarády v přírodě
a na hřišti téměř vymizely.
Bc. Tomáš Vodička a Dr. Martin Pěkný, ASK
Dipoli Černošice Dobřichovice

Z volejbalu
Volejbalová sezóna 2020 – 2021 kromě extraligy
mužů i žen byla sice zrušena, ale tentokrát přinášíme zprávu poněkud příznivější. Na našich volejbalových kurtech se má totiž začátkem června
uskutečnit mistrovství republiky ve volejbale
seniorek. V případě, že by to epidemiologická
situace nedovolila, přesunulo by se pouze datum
konání, a to na začátek září. Připomeňme si, že
naše děvčata budou obhajovat mistrovský titul,
který vybojovala na loňském přeboru republiky v Křenovicích. Doufáme, že se jim to před
domácím publikem povede.
HgS

Tenisová škola MS GEM připravená na znovuotevření
Jaro klepe na dveře a my již netrpělivě, ale připraveni snad na všechny možné varianty provozu,

vyhlížíme vládní opatření umožňující zahájení
nadcházející sezóny. Pro zpestření a zkvalitnění
tréninku jsme také zainvestovali do nových
pomůcek a vybavení.
Současná a pandemií poznamenaná doba je
opravdu složitá a děti nepřišly pouze o možnosti
seberealizace, denní režim, nebo plnohodnotný
sociální život, který je v jejich věku zcela zásadním
předpokladem zdravého vývoje. Velké množství
z nich čelí i následkům spojeným s nedostatkem
toho nejpřirozenějšího – pohybu. To do budoucna
mimo jiné způsobí prohlubování již tak výrazných
rozdílů ve zdatnosti a výkonnosti v rámci populace.
Náš koncept tréninků umožňuje do velké míry individualizovat přístup k dítěti i v rámci tréninkových
skupinek, lépe tak respektovat jeho vlastní specifičnost, sportovní historii, a v konečném důsledku
i efektivněji naplňovat individuální cíle a potenciál.
Rodiče se proto nemusí bát přihlásit k nám i sourozence s velkým věkovým rozdílem do jedné lekce
a díky tomu si tak lépe organizovat svůj volný čas.
Naším dalším rysem je vlastní metodika a všestranný tréninkový koncept s širokým spektrem

VEŘEJNÁ SBÍRKA
CHCEME PODPOŘIT VÝSTAVBU DIVADLA/
KULTURNÍHO SÁLU v Dobřichovicích!
Příspěvky posílejte na bankovní účet sbírky č.
2019777775/5500 (Raiffeisenbank).
13.11.2019
17.12.2019
20.12.2019
23.12.2020
27.01.2020
18.02.2020
26.02.2020
13.03.2020
13.03.2020
17.04.2020
03.05.2020
09.05.2020
24.05.2020
01.06.2020
19.06.2020
22.06.2020
25.06.2020
03.07.2020
28.07.2020
13.08.2020
17.08.2020
12.09.2020
14.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
17.09.2020
17.09.2020

Alexy Radka
Havlík Daniel
Dětský vánoční jarmark,
SVČ Dobřichovický domek
Čermáková Dana
Bezděk Vladimír
Kratochvílovi Václav a Tereza
Richter Musilová Oldřiška
Čermáková Dana
Nová Jarmila
Kučer Milada
Caldovi Emil a Ivana
Kočík Filip
Změlíková Alice
Hallmann Christian
Čekanová Hana
Sikytovi Josef a Renata
Čermáková Dana
Gemperlovi Jiří a Věra
Bím Tomáš
Vlčanová Zdeňka
Žalčíková Monika
Hájek Jan
Janoušková Jaroslava
Háva Filip
Krombholz Jiří
Pásek Martin
Bártová Zuzana

Kč
5 000
10 000
15 525
250
1 000
10 000
1 000
250
1 000
2 000
5 000
1 000
1 000
1 000
10 000
3 000
500
2 000
10 000
500
10 000
500
2 000
1 000
4 000
5 000
1 000

17.09.2020
17.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
29.09.2020
05.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
16.10.2020
26.10.2020
31.12.2020
06.01.2021
20.01.2021
28.01.2021
01.02.2021
03.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
02.03.2021
CELKEM

Kingová Marta
Cabálek Roman
Růžek Jiří
Slezáková Gabriela
Ocelíková Zdeňka
Polák Jan
Benefiční odpoledne
Lopez Kateřina
Bek Bedřich
Režný Radomír
Toman Libor
Šerclová Iva
Kratochvílovi Václav a Jarmila
Šaroun Jaroslav
Vaňková Monika
Roberts Petra
ARAMIT s.r.o.
Basl Zdeněk
Škvor Aleš
Musilová Božena
Macelová Jana
Bretová Dana
Šikošovi Alice a Petr
Prosický Ondřej
Schwarz Zdeněk
Babiaková Martina

Kč
500
3 000
10 000
5 000
500
1 000
14 300
2 222
2 000
2 000
5 000
1 000
12 000
5 000
1 000
300
10 000
2 000
10 000
2 000
1 000
2 000
15 000
1 111
2 000
1 000
214 458

Stav účtu můžete sledovat na www.rb.cz pod záložkou „Povinně zveřejňované informace“. Do vyhledávače zadejte
název Dobřichovice sobě DIVADLO. Pokud si nepřejete být jmenovitě uvedeni, prosím napište to do poznámky.
Radka Alexy 770 105 17
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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks.
Prodej 13. 4. a 27. 5. 2021
Dobřichovice u Městského úřadu od 14.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
na tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od srpna 2021
UČITELKU/UČITELE s aprobací český jazyk 2. st.,
matematika a přírodovědné předměty
úvazek dle dohody (lze i částečný)
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení,
odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz

KOUPÍM CHATU NEBO MENŠÍ RODINNÝ DŮM
V DOBŘICHOVICÍCH
TEL: 608 300 122
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Zkrátka se dětem snažíme být nápomocni na
jejich cestě a rosteme s nimi. I když je pro nás tenis
prioritou, chceme přinášet i něco navíc – a snad
i proto navazujeme s drtivou většinou našich
klientů dlouhodobou spolupráci. Dokážeme
oslovit mladé lidi a umíme je nadchnout. Zakládáme si na sociálně zdravém a aktivním kolektivu,
kde se děti přirozeně začleňují. Využíváme k tomu
i pravidelnou společnou pohybovou a kondiční
přípravu, která je pravidelně otevřená všem klientům. Každoročně pořádáme letní kempy, které
se těší velké oblibě a bývají zpravidla plně obsazené. Pro dospělé nabízíme individuální tenisové
a fitness lekce, kruhové tréninky a nyní – v době
covidové - se zájemci cvičíme alespoň formou
online lekcí a udržujeme živé kontakty.
Věříme, že ve všem nepříznivém lze spatřovat příležitosti, a že si snad i právě díky současné
situaci více lidí uvědomí velkou důležitost životního stylu, nenahraditelnost kvalitního pohybu
a křehkost vlastního zdraví.
Všem přejeme pevné nervy i zdraví!
Jiří Machek a Jan Schröffel

Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30
COVID linka pro seniory 800 555 655
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

Hasiči Dobřichovice – 150

D ů l e ž i t á

pohybových aktivit, kterým děti postupně provádíme (více na www.msgem.cz). S každým klientem vedeme dlouhodobý dialog o jeho stavu,
možnostech, aspiracích…, a na děti působíme
v širší rovině, např.:
pomáháme rozvíjet vztah k vlastnímu tělu,
jeho možnostem, své identitě, sebepřijetí či
sebevědomí
porozumění proč se jak hýbat – pouhé bezmyšlenkovité opakování cviků nemá pro
jedince valný benefit, pokud neví, proč to dělá
poskytujeme kvalitní pohybový základ nápravou špatných pohybových vzorců a pohybových stereotypů, dysbalancí atd.
zprostředkujeme pravidelně pestré stimuly
potřebné pro rozvoj v souladu se senzitivními
obdobími pro ten či onen věk dítěte
cílíme i na volní vlastnosti, budování charakteru a umění komunikovat s lidmi okolo sebe
vedeme děti k zdravému životnímu stylu,
základní orientaci v problematice a postupnému převzetí odpovědnosti za své zdraví
i život jako takový

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
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