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Naši divadelníci pojedou podruhé na Hronov
Nechceme zpátky
Kudy chodíme a kudy jezdíme na kole
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Slovo starosty
Oslavy výročí 17. listopadu
v Dobřichovicích
Jak jsem již psal v minulém čísle Informačního
listu, Dobřichovice si s malým předstihem připomenuly 30. výročí od 17. listopadu 1989, který
znamenal konec totality a začátek demokracie
v Československu.
V sobotu 9. listopadu odpoledne proběhl
v centru Dobřichovic happening s názvem
„Nechceme zpátky aneb živé obrazy ze 17. listopadu 1989“. Dobřichovická divadelní společnost
připravila rekonstrukci listopadových událostí,
počínaje studentskou manifestací na Albertově,
položením květin u pomyslné hrobky Karla
Hynka Máchy, přes zásah policistů na Národní
třídě až po projevy z balkonu Melantrichu.
Zlověstnou atmosféru, která panovala před
30 lety při policejním zásahu na Národní třídě,
velmi působivě přiblížili členové klubu policejní
historie „OO VB Strnadice“, kteří přijeli s několika
dobovými policejními vozy oděni v uniformách
zásahové jednotky VB.
Příprava a organizace sobotní vzpomínkové
akce k výročí 17. listopadu 1989 stála nemálo
času a úsilí mnoha dobrovolníků z řad Dobřichovické divadelní společnosti a nejen jí. Chtěl bych
proto všem, kteří se na přípravě podíleli, moc
poděkovat. Zvláště bych chtěl poděkovat Jiřímu
Geisslerovi, Kateřině Věnečkové a Petru Královi,
kteří nesli hlavní tíhu organizace, panu Pelikánovi
za až mrazivě realistický zásah policistů, Jiřímu
Růžkovi, Jiřímu Oberfalzerovi a Viktoru Ježkovi za
krásné projevy, Lucii Kukulové a Petru Bendlovi za
vystoupení na zámeckém balkonu, který symbolizoval balkon Melantrichu, Janu Kunovi a Petru
Caldovi za ozvučení, Martinu Jurkovcovi a našim
hasičům za pomoc a poskytnutí zázemí na hasičské zbrojnici, Jiřímu Krupičkovi za dobová auta,
Hynkovi Moravcovi, Josefu Ježkovi a Vladimíru
Svejkovskému za dokumentování akce. Dík

patří samozřejmě celé Dobřichovické divadelní
společnosti, dámské vokální skupině Cabinet,
Bohuslavu Stejskalovi a žákům naší školy a našim
technickým službám.
Myslím, že podobně jako loňské oslavy 100
let republiky, se akce díky bezvadné organizaci
a díky množství občanů z Dobřichovic i okolí,
kteří se jí účastnili, opět vydařila na výbornou!
Druhou událostí, pojící se s 17. listopadem
a porevolučním obdobím, byla beseda s panem
Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím
prezidenta Václava Havla. Beseda s názvem
„Deset let s Václavem Havlem” proběhla v sokolovně ve čtvrtek 14. listopadu.
Dvouapůlhodinová přednáška pana Špačka
byla opravdovým zážitkem, myslím, že se nikdo
ani na vteřinu nenudil. Měli jsme možnost
z pohledu pana Špačka poznat více i méně známé
příhody z doby, kdy byl hlavou státu Václav Havel,
prezident, který si dokázal získat neobyčejný
respekt a uznání nejen doma, ale i u tehdejších
vrcholných státníků prakticky na celém světě.
Moc bych si přál, aby jednou v čele našeho státu
opět stála osobnost s takovým kreditem, jaký měl
pan prezident Havel a aby tým budoucího prezidenta či prezidentky tvořili lidé, jako je Ladislav
Špaček.

Opravy komunikací
a dopravní infrastruktury
V polovině listopadu byla dokončena oprava
ulice Ke Králům. Stavba byla financována z prostředků dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Šlo
o jednu z posledních ulic v Dobřichovicích, která
je ve vlastnictví města a měla dosud nezpevněný
povrch. Nyní je tato ulička vydlážděna zámkovou
dlažbou, podobně jako ulice Nová Cesta, na niž
navazuje. Komunikací s nezpevněným povrchem však v Dobřichovicích stále několik je. To,
že dosud nedostaly asfaltovou vozovku nebo

povrch ze zámkové dlažby, je dáno prakticky
u všech těchto ulic tím, že pozemky, na kterých
tyto ulice byly v minulosti vybudovány, nejsou
ve vlastnictví města a město tudíž do nich, jako
do cizího majetku, nemůže investovat. Zpravidla pozemky pod těmito komunikacemi vlastní
buď stát, Lesy ČR nebo církev, v našem případě
řád Křižovníků. Takovýmito komunikacemi, jsou
například části ulic Lesní, Polní, Americká, ulice
Pod Lomem.
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání
schválilo převod několika pozemků pod komunikacemi z vlastnictví Lesů ČR na město. O tyto
pozemky jsme dlouhodobě usilovali, ale byly
blokovány církevními restitucemi a nemohly být
tudíž vydány městu. Mezi pozemky, které by nám
měly být od Lesů ČR v nejbližší době převedeny,
patří i pozemek západní části Lesní ulice a propojky mezi ulicemi Lesní a Na Vyhlídce. Rád bych
proto, jakmile bude zmíněný pozemek převeden
na město, zadal zpracování projektu na rekonstrukci této ulice s tím, že budeme hledat buď
možnost získat na nový povrch ulice dotaci, nebo
schválit v rozpočtu prostředky na její rekonstrukci
z vlastních zdrojů města.
Z dalších komunikací nás v příštím roce čeká
stavba další cca 100 metrů dlouhé části chodníku
do Karlíka, na nějž máme přislíbenu dotaci z MAS
Karlštejnsko. V loňském roce jsme započali práce
na opravě mostu rekonstrukcí jednoho z chodníků. Nyní máme připravenu i dokumentaci na
opravu dilatačního závěru mostu a v nejbližší
době, pravděpodobně již příští rok, nás nemine
nutnost obnovy nátěru ocelové konstrukce mostu.
Zároveň máme připraveny projekty na rekonstrukci ulic Anglické a Palackého. Na ulici Anglickou jsme žádali v minulém roce o dotaci, přičemž
naše žádost bohužel zůstala pod čarou mezi
náhradními projekty. O získání dotačních prostředků na opravu těchto ulic budeme usilovat
i v příštím roce.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Regulační plán,
„dezinformace“ a otázky
k přemýšlení – a pár návrhů
Zastupitel Filip Kándl se v posledním čísle
informačních listů vrátil k diskusi a hlasování
o úpravě regulačního plánu pro dobřichovické
centrum, proti které jsme jako zastupitelé FODu
hlasovali. V článku Filip použil slovo „dezinformace“, kterým míří ke konání zastupitelů za
FOD. „Otázky k přemýšlení“ na konci článku
pak pracují s myšlenkou, že zastupitelé FODu
jaksi navádějí občany Dobřichovic k tomu, aby
podnikali kroky, které jsou proti jejich vlastním
zájmům. A také to, že FOD nehájí zájem obecní,

nýbrž zájmy osobní – a to sice ne zájmy své, ale
jiných občanů.
Já na tyto otázky a myšlenky v nich obsažené
zareaguji hlavně citacemi z rozsudku Krajského
soudu v Praze z konce února 2017, který vyhověl
vlastníkům sedmi nemovitostí v ulici Palackého
a zrušil nařízení, o kterých byli právem přesvědčení, že zasahují do jejich vlastnických práv.
K ocitovaným výrokům soudu se patří dodat, že
soud zároveň odmítl několik dalších tvrzení zmíněných vlastníků ohledně regulačního plánu,
jako je například rozpor se stavebním zákonem,
se zadáním atd., jak zmínil ve svém článku Filip
Kándl.
„Dostávají obyvatelé Palackého ulice úzce spolupracující s FOD skutečně pravdivé informace,

Obrázek na titulní straně: Průvod studentů byl zastaven kordonem policistů. Foto Hynek Moravec
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respektive informace, co skutečně je nebo není
v jejich zájmu a co pro ně regulační plán opravdu
znamená?“
Konstatování Krajského soudu v Praze: “Aniž
by bylo nutno provádět podrobnější analýzu
věci, je evidentní, že regulace v podobě požadavku na ustoupení novostaveb rozsáhle
rekonstruovaných k nové stavební čáře (rozšíření Palackého ulice) a s tím související uložení
povinnosti zřídit v této ulici přízemí budov
obchodní parter případně přípravu na něj,
představuje zásah do vlastnického práva všech
navrhovatelů, kteří v dané ulici vlastní pozemky
a stavby. Byť tedy navrhovatelé nejsou vlastnického práva zbavováni, je uvedenou regulací
zasahováno do práva předmět svého vlastnic-
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tví bez omezení užívat a používat jeho plody
a užitky”.
Je tedy evidentní, že regulační plán nebyl
v souladu se zájmy navrhovatelů – vlastníků
v Palackého ulici. Samotná otázka navíc naznačuje jistou neoprávněnost toho, že voliči osloví
své volené zástupce se žádostí o pomoc ve chvíli,
kdy se domnívají, že obec ohrožuje jejich vlastnická práva.
„Povede FOD nadále argumentaci tak, že
kroky, které lidé nakonec podnikli nebo podniknou,
mohou jít proti jejich vlastním zájmům, nehledě na
zájmy města?“
Na první část otázky odpovídá už předchozí
citát výroku soudu, druhá část se pravděpodobně
týká obecního zájmu a ne zájmů „města“. Proto
ocituji i poslední Filipovu otázku, která obecní
zájem zmiňuje:
„Měl by zastupitel v obci hájit spíš obecní zájem
(chceme mít bezpečnou, funkční, hezkou ulici),
nebo spíše něčí osobní zájem (na svém pozemku
si mohu stavět cokoliv a soused nesmí stavět nic)?“
V kontextu sporu o podobu regulačního plánu
nerozumím druhé části otázky, ale ohledně prosazování obecního zájmu opět citát z rozhodnutí
Krajského soudu: “Zásahy do těchto (osobních
vlastnických práv, pozn. TK) lze proto připouštět
toliko ve výjimečných a racionálně přesvědčivě
podložených případech. V této souvislosti nelze
přehlédnout, že zkvalitnění veřejného prostoru lze
dosáhnout i méně velkolepým způsobem tj. méně
intenzivními zásahy do práv vlastníků budov
(chodník může být jen na jedné straně, parkoviště
lze umístit mimo samotné centrum obce atd.)”

A ještě připojuji jedno konstatování soudu,
které se týká obecního zájmu v souvislosti
s funkcí územního plánování při ochraně kulturního dědictví: “To, že některé domy (v Palackého
ulici, pozn. TK) z estetického hlediska nejsou v nejlepší kondici (například opadávající omítka), však
neubírá nic na jejich historické hodnotě, neboť
jde o budovy, které jsou historicky dlouhodobě
spjaty s městem a které jsou důkazem jeho zemědělské minulosti. S ohledem na tyto hodnoty
považuje soud za nepřiměřené, aby v situaci,
kdy si taková budova vyžádá rekonstrukci (například výměny právě dvou třetin a více půdorysné
plochy stropní konstrukce na prvním nadzemním
podlažím), byl vlastník takové budovy nucen
s budovou ustupovat o cca 2,5 m (tj. ji ubourat)
k nově stanovené stavební čáře a tím zcela
změnit její charakter.“
Otázka prosazování obecního zájmu v kombinaci s právy jednotlivých občanů je samozřejmě
dost složitá, dlouholetí zastupitelé o tom budou
vědět. Jen jsem těmi citáty ze soudního rozhodnutí chtěl ukázat, že mít jiný náhled na podobu
regulačního (a územního) plánu neznamená prosazovat nějaké individuální zájmy nebo zájmy,
které jdou proti zájmu obce. Ani to neznamená
šířit dezinformace.
Ještě stručně k paní Furmánkové: Měli jsme
za to, že díky její situaci by zasloužila takovou
změnu regulačního plánu Centrum, která by jí
umožnila to, co všem ostatním navrhovatelům
v soudním sporu. Zastupitelstvo opravdu mělo
pravomoc o tomto návrhu hlasovat, stejně jako
třeba o úplně jinak pojatém regulačním plánu

s podmínkou, že bude respektovat vlastnická
práva oněch sedmi rodin – účastníků sporu
z Palackého ulice (a samozřejmě všech dalších
občanů).
Je zřejmé, že názory FODu na rozvoj obce
(který definuje i regulační, a hlavně navrhovaný
územní plán) se liší od ostatních zastupitelů, kteří
mají v zastupitelstvu většinu. Vnímáme, že Dobřichovice jsou na hranici svých kapacitních možností a to především dopravních. Jako spousta
dalších obyvatel Dobřichovic si náš domov představujeme jako pokud možno klidný protějšek
velkoměsta, vedle kterého žijeme. Ale (nejen) na
tom, že Palackého ulici je třeba zkultivovat, se
s ostatními zastupiteli jistě shodneme. Zároveň
máme za to, že bezpečná cesta dětí mezi oběma
budovami školy jde elegantně a rychle vyřešit
průchodem přes hasičskou zbrojnici a zahradu
ZUŠky a ulici Lomenou.
Tuším, že pod tímto článkem bude následovat dovětek někoho ze zastupitelů koalice. Věřím
ve zdravou diskusi a tento text posílám do Informačního listu i autorovi článku, na který reaguji,
Filipovi Kándlovi. Bylo by fajn, kdyby se to stalo
tradicí a i zastupitelé FODu měli možnost reagovat na názory koaličních zastupitelů tak, aby oba
texty mohly vyjít ve stejném čísle vedle sebe.
Tomáš Knaibl, zastupitel za FOD
Reakce Filipa Kándla: Vzhledem k tomu, že
text byl zaslán těsně před uzávěrkou a dostal
jsem se k němu až v neděli, nebylo reálné zveřejnit případnou reakci v tomto čísle Informačního
listu.

Zprávy z městského úřadu
Čipování psů
Počínaje rokem 2020 již nebude možné, aby veterinární lékař naočkoval vašeho čtyřnohého psího
kamaráda proti vzteklině, pokud pes nebude
označený mikročipem.
Očkování psů proti vzteklině, které je u nás ze
zákona povinné, bude od 1. 1. 2020 platné pouze
tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace
označen identifikačním čipem. Orgánem, pověřeným kontrolami povinného čipování psů, bude
Státní veterinární správa (SVS). Kontroly budou
prováděné jak náhodně (na základě obdrženého
podnětu), tak plánovaně. Plánované kontroly se
zaměří hlavně na chovatele, kteří tuto činnost
provádějí na základě živnostenského oprávnění.
Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes
platné očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle
druhu a rozsahu provinění.
Co znamená čip pro psa?
Čip se psům zavádí do podkoží na levé straně
hřbetu.
Čip je natolik malý a jeho aplikace tak
šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje.
Běžně používané mikročipy jsou 1 cm dlouhé
a 1 mm široké. Aplikace mikročipu využívaná
při označování zvířat se nazývá Radiofrekvenční
identifikace (RFID). Mikročip je naprogramován

číselným kódem, jenž je neopakovatelný
a jedinečný. Ke každému čipu patří jednorázový
aplikátor.
Čip je považován jen za pasivní nosič
informací. Není pro zvíře ani pro jeho okolí
nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj energie.
Neobsahuje ani jméno majitele nebo jeho

telefonní číslo nebo e-mail. Mikročip není možné
vyhledat přes satelit. Povrch čipu je upraven tak,
aby psovi nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj
nereaguje jako na cizí těleso.
Nezapomeňte na registraci čipu! Mnoho lidí
má psa čipovaného, ale čip není registrovaný.
Jestliže je váš pes čipovaný a vy jste jej dosud
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nezaregistrovali v žádném z registrů čipovaných
psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Pokud se
váš pes ztratí, bude bez zaregistrovaného čipu
velmi obtížné navrátit jej původnímu majiteli,
tedy vám. Bohužel zatím neexistuje jeden centrální registr čipovaných psů, a tak je většina psů
zaregistrována na některém z následujících registrů:
Národní registr majitelů zvířat – www.narodniregistr.cz
Mezinárodní centrální registr zvířat – www.
iftaregistr.cz
Centrální evidence zvířat a věcí ČR – www.
identifikace.cz
Elektronická evidence zvířat – www.registrmikrocipu.cz
Registr zvířat BackHome – www.backhome.cz
Kdo může psa očipovat? Označení psů mikročipem provádí všichni soukromí veterinární
lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou

registrováni u Komory veterinárních lékařů
ČR: www.vetkom.cz/seznam-veterinaru . Cena
čipování psa se pohybuje v rozmezí 300–550
Kč. Každý pes musí mít ve svém pet pasu nebo
očkovacím průkazu toto čipování povinně
zapsáno, tento zápis provádí veterinární lékař.
O registraci čipu v některém z registrů se informujte u veterináře, někteří lékaři s čipováním
nabízí i jeho registraci.
vc

Přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu dne 7. prosince 2019 dle následujícího rozpisu:
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici
Vítově

11:00 – 12:00: před budovou MŠ v ulici
Březové – Francouzská
12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na ulici 5.
května
Za odložení velkoobjemového odpadu do
kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru
NEpatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Betlémské světlo
Pokud si chce někdo připálit dne 24. prosince
Betlémské světýlko, ať přijde ten den mezi 9 a 11
hodinou na Křížovnické náměstí před zámek, kde
ho budou skauti rozdávat.
Štěpán Jíra

O čem jednala rada města
V rámci jednání rady města rozšířené o další
členy zastupitelstva došlo k živé diskuzi na téma
zpracování návrhu dopravní studie v Dobřichovicích. Prvotním impulsem pro zpracování
dopravní studie byl v nedávné minulosti kontakt
Ing. Martina Langra, Ph.D., zástupce vedoucího ústavu dopravní telematiky při dopravní
fakultě ČVUT, který nabídl služby fakulty městu
Dobřichovice. Rada města Dobřichovice chápe
zapojení odborníků do tohoto problému velmi
pozitivně zejména z toho důvodu, že tito profesionálové jsou schopni vidět i úplně jiné problémy,
než jaké vnímají obyvatelé města.
Nyní je třeba, aby přizvaní účastníci jednání
zaslali své podněty členům rady; tím, že nezávislý
pohled zvnějšku doplní ten „městský“, vznikne
rámec možností, který pak lze dát do souladu
s problematikou dopravy na dolní Berounce;
cena okolo 200.000,- Kč není přehnaná, bude-li
obsahovat ověřené návrhy řešení; výhodou
využití studie od fakulty dopravy je dle místostarosty skutečnost, že akademikům nelze
vyčítat tendenčnost; Ing. Pánek tedy doporučuje
nabídky využít.
Někteří přizvaní zastupitelé konstatovali, že je
absence více nabídek pro tuto studii nešťastná,
stejně tak jako skutečnost, že v definicích cílů
studie nejsou konkrétní požadavky, např. na
snížení počtu automobilů projíždějících obcí.
Někteří zastupitelé nesouhlasili s názorem, že
pracovníci Fakulty dopravní ČVUT pod vedením
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proděkana Ing. Martina Langra Ph. D. jsou největšími odborníky pro danou problematiku.
Dalšího bodu zasedání rady se krom radních
a přizvaných zastupitelů rovněž zúčastnili L. Podlipný a zástupci architektonické kanceláře Grido.
Rada projednala problematiku projektu Senior
park; ten obdržel kladné stanovisko Odboru
územního plánování MěÚ Černošice. S původním projektem Rada nesouhlasila z důvodu
jeho naddimenzovanosti a nedostatečně řešené
kapacity parkování. Pan Podlipný konstatoval,
že projekt získal veškerá souhlasná stanoviska
(odbor územního plánování, hygiena, Policie
ČR, před vydáním je prý souhlas SŽDC); jedna
z variant počítá mj. se zajištěním parkování 18
místy na komunikaci náležející městu. Investor je
připraven za možnost vytvoření parkovacích míst
na pozemku města zaplatit, příp. se s městem
Dobřichovice vyrovnat jinou formou. Při nesouhlasu města s využitím těchto parkovacích míst je
zde pak ještě možnost zřídit parkovací místa na
úkor obchodů a kaváren, se kterými je v projektu
rovněž počítáno.
Starosta města zkonstatoval, že od investora očekával na základě předchozího vyjádření
rady zmenšení celého projektu, k čemuž však
v žádném případě nedošlo; naopak investor
počítá s využitím parkovacích míst na pozemcích
města.
L. Podlipný zdůraznil, že se jedná o veřejně
prospěšný projekt – v rámci senior parku vznikne
34 malých bytových jednotek a dva velké byty
pro osoby starší 65 let + další nebytové prostory;
v současnosti je dle L. Podlipného již zajištěno
jejich naplnění; investor vůbec nepřipouští obavy
z navýšení dopravy v oblasti V Luhu (senioři
nevyužívají auta, jedná se o sdílenou zkušenost
s ostatními seniorskými domy). V senior parku
budou 4 zaměstnanci.
Rada města i zastupitelé se shodují na
obavách s předimenzovanosti stavby a dopravní
obslužnosti. Zároveň se vyskytují i obavy z možnosti jiného využití stavby, než o jakém mluví

původní záměr (např. využití stavby jako bytového domu). Investor konstatuje, že je připraven
předložit záruky na to, že Senior Park bude sloužit
výhradně osobám starším 65 let; zároveň uvedl,
že si v dané lokalitě neumí představit budovu,
která způsobí menší dopravní zatížení a zároveň
znovu připomněl společenský (i architektonický)
přínos stavby.
Místostarosta Pánek konstatuje, že ideálním
řešením pro město je snížení parametrů projektu
minimálně o 20%. Se zmenšením stavby však
nesouhlasí investor z důvodu ekonomičnosti projektu. Rada města požádala investora o zaslání
dalších podkladů k projektu.
Rada byla seznámena se stavem plnění jednotlivých úkolů vyplývajících ze zasedání Rady
a Zastupitelstva.
Starosta zprostředkoval informace Ing. L.
Vicha o stavu zpracování návrhu územního plánu.
Rada obdržela dopis starosty Černošic Filipa
Kořínka, navrhující novou úpravu pravidel participace jednotlivých obcí na službě městské
policie. Základní princip, který navrhuje starosta Černošic je, že každá obec by měla za práci
městské policie platit takovou částku, která
odpovídá jejímu podílu na celkových provozních
výdajích MP za kalendářní rok, přičemž tento
podíl se stanoví podle odsloužených hodin.
Členové Rady města Dobřichovice se shodli na
tom, že nespatřují důvod ke změně smlouvy;
toto přesvědčení je založeno na mnoha konstatovaných skutečnostech (např. druhá nejvyšší
sazba mezi obcemi využívajícími služeb MP Černošice, kterou město Dobřichovice platí, kvalita
práce MP, apod.).
Rada byla požádána panem Havlíčkem z organizace Dobnet z. s. o možnost pořádání Slavností
Morany v Dobřichovicích v roce 2020. V minulých
letech hostily tuto akci okolní obce včetně Řevnic
a Černošic. Dle informací z minulých ročníků šlo
o akci úspěšnou s poměrně vysokou návštěvností. Členové Rady města Dobřichovice vyjádřili
k žádosti organizace DOBNET z. s. kladné stano-
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Zcela nový pohled na celý areál DOB Centra z balonu
visko. Zároveň však požadují stanovení pevných
mantinelů participace města Dobřichovice.
Na předchozím zasedání Rady bylo starostovi
uloženo jednat s dotačním expertem L. Janákem
o možnosti získání finančního příspěvku na
rekonstrukci přečerpávací stanice ČOV. Bohužel
na takovéto rekonstrukce se dle L. Janáka dotační
tituly nedají využít. Společnost Aquaconsult
doporučuje rekonstrukci provést z důvodu havarijního stavu čerpačky. V rozpočtu města jsou na
tuto akci finanční prostředky vyčleněny. Rada
žádá předložit položkový rozpočet. Zároveň na
dalším zasedání rady očekává přizvání zástupce
společnosti Aquaconsult.
Ing. Z. Vlček, jednatel společnosti Aquaconsult, předloží na příští radě vizi průběhu intenzifikace čistírny odpadních vod; bude následovat
výběr projektanta a volba financování. Intenzifikace by měla být provedena co nejdříve.
Rada projednala žádost o vyjádření ke stavbě
„Hospodářský dvůr pro občany“ na pozemku
parc. č. 1824/8 a dalších (pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, pana L. Kratochvíla a jsou umístěny při pravé straně silnice do Černošic. Rada
nemá námitek proti stavbě podmínkou je využití
pozemku Hospodářského dvora k uskladnění
pouze provozního množství materiálu určeného
k zemědělské výrobě. Rada zásadně nesouhlasí
s využitím hospodářského dvora ke skladování
stavebních materiálů; podmínkou souhlasu
je rovněž dodržení územního plánu a souhlas
odboru územního plánování při MÚ Černošice.
Rada projednala návrh zadání územního
plánu Karlík a pověřila Ing. P. Hampla a Ing. arch.
F. Kándla studiem dokumentace návrhu zadání
územního plánu Karlík.
Rada projednala návrh smlouvy o poskytování právních služeb s AK JUDr. Helena Chudomelová a souhlasí s uzavřením smlouvy.
Starosta informoval radu o průběhu zasedání
Zastupitelstva obce Všenory, týkající se zejména
stavby podjezdu do oblasti V luhu. Všenorské zastupitelstvo se k tomuto problému staví rezervovaně,
nicméně problém je třeba rozhodnout do konce listopadu. V červnu 2019 bylo stanovisko záporné a ze
strany Všenor byl vznesen požadavek na posunutí
podjezdu na katastr Dobřichovic (km 19). Odmítavé stanovisko zastupitelů obce Všenory pramení
zejména z obav z přemostění Berounky, s nímž je
počítáno v územní rezervě územního plánu, a z
něj plynoucího navýšení dopravy na katastru obce
Všenory. Se zastupiteli Všenor je třeba dále jednat.

Rada byla informována o návrzích místostarosty
Ing. M. Pánka týkajících se podchodů u závor Všenorská a u mostu přes Berounku, stejně tak jako
o požadavcích na financování investora.
Starosta informoval radu o zklidnění situace
v okolí Plynboudy, o které referoval Ing. V. Dyk. Je
třeba zajistit v této oblasti zvýšený dohled.
Rada projednala a odsouhlasila žádost o vyjádření ke stavbě rod. domu manželů Podzimkových na pozemku č. parc. 2900/5 na horním konci
ul. Nová Cesta.
Dále rada projednala žádosti o nová připojení
na ČOV Dobřichovice.
podle zápisů z jednání vk

DOB Centrum získal ocenění
Stavba roku
Těsně před uzávěrkou jsme získali informaci,
že nový areál na místě bývalého křižovnického
statku získal prestižní ocenění Stavba roku Středočeského kraje 2019. Ocenění (v příloze) a velký
pohár převzali za investora Ing. D. Havlík a projektant arch. Hejda.
DOB Centrum zvítězilo v konkurenci 20
staveb. Mezi pěti finalisty bylo i řevnické Corso

Pod Lipami, které předtím vyhrálo celostátní
Stavbu roku i Grand Prix architektů. V přímém
souboji ale uspěly Dobřichovice.
Porotě se líbila architektura areálu, rozmanitost (byty, provozovny, wellness, vinotéka,
restaurace, hotel), zapojení do veřejného prostoru i propracované detaily v restauraci Panská
Zahrada.
Pro naše mladé město je to již druhé takové
velké ocenění – titul Stavba roku získala před pěti
roky i přístavba budovy naší základní školy.
vk

Dobřichovická divadelní společnost opět na vítězné vlně
Je úchvatná jede do Hronova
Školní léta máme už dávno za sebou a tak jsme
spolehlivě zapomněli, jak dlouhé může být
čekání na známky.
Na národní přehlídku divadelních souborů
ve Vysokém nad Jizerou přijeli herci nabídnout divákům a porotě svá vítězná představení
z postupových přehlídek různých krajů (Jihomoravský 2x, Ústecký, Královéhradecký, Liberecký,
Středočeský 2x). Krakonošovo divadlo sálalo

Z úspěchu v Carnegie Hall se radují představitelka hlavní role úchvatné zpěvačky Florence Eugenie Koblížková, klavírista Dušan Navařík, nepřející Lucka Holmanová, přítelkyně Florence Kateřina Filla Věnečková
a manžel Florence Ondřej Nováček
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celý týden divadelním nadšením, sounáležitostí
k jednomu druhu „podivínů“, vítáním a loučením,
posuzováním, diskutováním a napjatým očekáváním. Chodili jsme poctivě na všechna představení, na hodnocení poroty, na rozbory odborníků
i na přátelská setkání herců.
Napětí ale rostlo! Naše hra „Je úchvatná“
byla až ve čtvrtek, jako předposlední, a o to bylo
čekání delší a delší, a my nervóznější a napjatější. Ten večer odvedli všichni dobrou práci,
naše představení se povedlo a nemohli jsme se
dočkat dopoledního hodnocení poroty. A přišel
nevídaný úspěch ve všech směrech! Dlouhá
dvoustránková recenze dramaturgyně P. R.
Kohutové byla až nadšená. Cituji: „…V kontextu
letošní přehlídky jsme poprvé viděli komplexní
tvar, s přesným dramaturgicko-režijním konceptem, domyšlený a pointovaný ve všech složkách…
a velmi dobře interpretačně odvedený herecky
i pěvecky.“
Nelze než znovu poděkovat tvůrcům. Za
poučenost a důslednost. Úchvatná byla opravdu
úchvatná (viz časopis Vysokého n/Jiz. „Větrník“
č. 8). Nemohli jsme z toho ani usnout a opět
netrpělivě čekali na sobotní vyhlášení výsledků
přehlídkového klání, před zahájením místního
pověstného plesu „Sejkoráku“.
A pak to přišlo! Emoce rostly a my se radostí
zhroutili do židlí u našeho stolu, pokrytého
cenami a květinami. Získali jsme celkem 8
ocenění: Čestná uznání za herectví: Kateřina Filla
Věnečková a Ondřej Nováček, Ceny za herectví:
Eugenie Koblížková a Dušan Navařík, Cena za
kostýmy: Lenka Mejstříková, Cena za režii a scénu
a Cena D. Zakopala: Alena Říhová, Cena za inscenaci: Dobřichovická divadelní společnost ale
hlavně:
PŘÍMÁ NOMINACE NA DIVADELNÍ PŘEHLÍDKU
DO HRONOVA 2020 S INSCENACÍ „JE ÚCHVATNÁ“!
Jsme nesmírně hrdí a pyšní na to, co jsme jako
„divadelní bezdomovci“ dokázali. Kdo snad neví
přesně, co je to Hronov, vězte, že pro amatérské herce má cenu zlatého Oscara. Škoda, že se
nedává nějaký „Zlatý Hronovák“ měli bychom ve
sbírce už 2 kusy.
Co více si můžeme přát? Snad jen naše již vžité
a okřídlené: AŤ ŽIJE DIVADLO A TO NAŠE ZVLÁŠŤ!
Velmi děkuji všem zúčastněným.
Alena Říhová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zažít útlak na vlastní kůži
Je právě odpoledne před naším projektovým
dnem. Chodbou zní vzrušený dupot dětí,
zpěv Marty Kubišové doprovázený dětským
zpěvem, zvuk smýkaní nábytku, chystání
rekvizit. Zítřejším dnem se završí týdny plánovaný projekt a všichni by si zasloužili,
aby dopadl podle představ. Vždyť kolik to
stálo energie, vymýšlení, příprav i sebeovládání…celé to totiž muselo zůstat v tajnosti
před dětmi! Deváťáky už mezi děti v tomto
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Děti si prožily události listopadu 1989
případě počítat nelze. Zapojili se totiž velmi
dospěle do příprav „překvapení“ pro své
mladší spolužáky. V hodinách pracovního
vyučování a výtvarné výchovy vyrobili transparenty s dobovými hesly, helmy a štíty pro
zásahové jednotky, plakáty na nástěnky,
nastříhali několik set trikolor a připravili
mnoho dalších věcí, v hodinách hudební
výchovy i jindy pak nacvičili vše potřebné. To
všechno proto, aby se za jediné odpoledne
naše škola jako mávnutím proutku přesunula v čase o třicet let zpět a poskytla dětem
kulisy pro zítřejší den.
Žádné z dětí, které ráno přijdou do školy,
totiž netuší, že se stanou přímými aktéry policejního zásahu proti demonstrujícím studentům, podobně jako tomu bylo dne 17. listopadu
1989. Zažijí si na vlastní kůži, jaké to je, když vás
pořádkové síly tlakem donutí jít někam, kam
nechcete, zůstat tam, nemít možnost odejít,
nevědět, co se bude dít v dalších minutách,
hodinách. Samozřejmě to vše v bezpečném
prostředí školy, s dohledem a pomocí učitelů.
Kluci deváťáci se pro tento den stanou policejními příslušníky, děvčata se vmísí do davu mladších dětí a pomohou vytvářet atmosféru. Děti se
dozví o hlavních událostech konce roku 1989,
včetně reprodukovaných výpovědí pamětníků té doby. Odeberou se pak na nádvoří, kde
budou společně demonstrovat za svobodu
a vyslechnou si projev Václava Havla a dalších
osobností. Po skončení těchto chvil plných
emocí se odeberou do svých tříd, kde budou
s třídními učiteli rozebírat své pocity během
útlaku, budou diskutovat o tom, co pro společnost tehdy znamenala a stále znamená získaná
svoboda. Každý symbolicky na list lípy napíše,
co znamená svoboda pro něj osobně, a pověsí
jej na naši lípu z pletiva, která vyrostla ve školní
čítárně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
pedagogům i dětem, kteří se do projektu zapojili.
Byla radost sledovat jejich nadšené úsilí.
Eva Škvorová

Na www.zsdobrichovice.cz se můžete podívat
na fotodokumentaci celé akce a můžete si přečíst
reakce utlačovaných i postřehy organizátorů. Zde
přinášíme jen krátkou ukázku:
Ve středu ráno jsem viděl dav dětí, jak stojí před
školou. Dovnitř nikoho nepustili, tak nebyla jiná
možnost. Připojil jsem se k davu a čekal, co se bude
dít. Po chvíli se všichni začali bočním vchodem
hrnout do školy a já s nimi. Po celé chodbě včetně
druhého patra byli postaveni deváťáci vyzbrojení
jak VB v roce 1989. Stejně se k nám chovaly i učitelky.
Když jsme šli po chodbě, tak nás postupně deváťáci
odtahovali do tříd, kde čekala učitelka – ta se k nám
chovala jako za komunismu… Po chvilce už na nás
byli stejní jako normálně – povídali jsme si, četli jsme
si Několik vět a pak šli ven demonstrovat. (Matěj)
Prošli jsme uličkou tvořenou deváťáky, kteří
představovali tehdejší bílé helmy, pak nás začali
rozřazovat do tříd. Byl jsem skoro až v té poslední,
bylo nás asi dvacet a nikdo nevěděl, co se bude dít.
Najednou do třídy vtrhli deváťáci a řvali: „Běžte do
toho obdélníku! Ticho!“ Dostali nás do tísně. Spojili
se pomocí lan, takže jsme nemohli utéct. Stále řvali:
„Ticho! Běžte! Stát! Sednout!“ Najednou jeden řekl:
„Odvést!“ a vystrčil jednu holku, paní učitelka si ji
vzala a vyhodila ven ze třídy. Nikdo nechápal, co se
děje, kam ji odvedli. Potom se vrátila a oni odešli.
Úleva. (Tomáš)
Nejdřív nás nastrkali do třídy, krátce nato přišli
žáci z devátého ročníku a nahnali nás do kruhu.
Řvali na nás: „Nesmějte se! Nehýbej se!“ Za chvíli nás
pustili a my jsme si mohli svobodně sednout a sledovat prezentaci. Dostali jsme trikolory a květiny
a pak znovu přišli estébáci, seřadili se proti nám,
my jsme po nich házeli květiny a zpívali Ach synku,
synku. Nakonec jsme zařvali pár hesel jako: „Ať žije
Havel! Svobodné volby! Máme holé ruce!“ Oni nás
vytlačili ven. (Dora)
Venku před školou jsme křičeli různá hesla
a drželi obrovský transparent. Přišlo pár řečníků,
lidé zvonili klíči a křičeli: „Svobodu!“ Nejvíce se mi
líbilo, když přišla Marta Kubišová (Tereza Valešová
z devítky) a zazpívala krásnou písničku. Všude bylo
ticho, lidi poslouchali, její hlas se rozezníval po
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okolí. Když dozpívala, lidé začali tleskat a zvonit
klíči. Pak jsme zazpívali státní hymnu a šli do tříd
– tam jsme ještě probírali naše pocity z celé akce.
(Natálie)
Mě bavilo být v zákulisí této akce. Místo odpoledního vyučování jsme se podíleli na výzdobě
školy, v hodinách výtvarky jsme vyráběli helmy
a štíty. Práce s dětmi však byla náročnější, než
jsme čekali. Byli jsme připraveni na to, že budou
klást příslušníkům SNB odpor, smát se, ale oni
nic. Poslouchali jako ti nejhodnější beránci. Tak
jsme se do toho musely opřít my jako studentky
a vyvolávat hesla a nesouhlas. Asi nejlepší byla
hromadná demonstrace s proslovy. Ten den jsme
si všichni moc užili. (Nicole)
Docela mě překvapilo, že všechny děti (až na
pár výjimek) byly v klidu a potichu. Od začátku
jsme počítali s tím, že je budeme muset zdlouhavě uklidňovat, ale ono nic. Chvíli nám trvalo,
než jsme je naladili do té atmosféry, ale pak už
s námi všichni hezky spolupracovali. (Andy)
Názory dětí sepsala Jana Klimtová

Vychováváme děti
k samostatnosti v klidu
a s úsměvem?
Ve školní aule jsme v sobotu 2. listopadu přivítali
vzácnou návštěvu, paní Dr. Lidmilu Pekařovou
(www.drpek.cz). Psycholožku, která je v současnosti známá zejména popularizací zásad výchovy
dětí od předškolního věku. Její energický a vtipný
projev, který je bohatý na příklady z praxe, vzbudí
vždy u posluchačů velké emoce. Nejinak tomu
bylo během besedy s rodiči a prarodiči z Dobřichovic a okolí. Mnoho z nás využilo příležitosti
zeptat se na radu k výchově našich dětí. Všichni
jsme si prošli fází zděšení, co všechno děláme
špatně, uvědomění si, co bychom mohli napravit,
a nakonec přišla fáze odhodlání začít dělat vše
správně. Držme si palce, aby se nám to dařilo.
Komunitně osvětové setkání bylo uskutečněno v rámci projektu OP VVV.
Eva Škvorová

Den otevřených dveří
ZŠ Dobřichovice
Vás srdečně zve
27. 11. 2019
od 8 hodin

Více informací na
www. zsdobrichovice

Zajímavosti
a snad brzy přijde nová vlna, která konečně situaci
změní. Ale v tuto chvíli se musíme spojit proti společnému nepříteli a obrat ho o trůn. Naším bojištěm
budou už za 2 roky volby do poslanecké sněmovny.
Tak věřím, že vytrváme a budeme volit moudře.
Myslete na nás! Myslete na budoucnost! Děkuji.
Kateřina Filla Věnečková a Viktor Ježek

Nechceme zpátky
Sociální sítě jsou pro ně zábavou i drogou, politiku vnímají jako boj o moc, práce jim musí dávat
smysl i slušný výdělek a bydlet chtějí ve vlastním.
Na prvním místě jsou pro ně rodina a přátelé,
třídění odpadu považují za automatickou věc
a stáří si chtějí aktivně užít. Často nemusí vědět,
co si s množstvím možností počít, kvůli nedostatku plánů mohou skákat od jednoho pokusu
k jinému a nedovedou nikde zakotvit. To je současný pohled na mladé narozené kolem roku
2000 podle sociologů, pedagogů a psychologů.
Ptám se sebe sama, je to dobře nebo špatně, že
takoví jsou. Není na to asi jednoznačná odpověď,
ale prostě je to tak. Já osobně mladé generaci
věřím a fandím jim.
Přesvědčil mě o tom i proslov devatenáctiletého studenta z Dobřichovic Viktora Ježka na akci
nazvané “Nechceme zpátky aneb Živé obrazy ze
17. listopadu”. Naplnil mě nadějí, že naše budoucnost není až tak ztracená, jak se může často zdát.
Viktorovi prostě není jedno, když se někde dějí
nesprávné věci, má na to svůj názor a nebojí se
ho říct nahlas. Podotýkám, že svůj proslov nečetl
z papíru. Zde je:
Dobrý den, nebo možná čau lidi? Měl jsem
v plánu začít satiricky, abych trochu odlehčil atmosféru, ale bohužel jde o vážnou věc. Na rozdíl od
toho, co na nás už roky chrlí billboardy, říkám ne,
nebude líp. Ne, dokud se o to sami nepřičiníme.
To, co se nyní děje na naší politické scéně, je přinejmenším děsivé. Mocenský monopol mezi Andrejem
Babišem a Milošem Zemanem stále zesiluje a já se
bojím, kam až to může zajít.
Možná jste si na mně něčeho všimli. Ano,
správně. Jsem mladý, dokonce velmi mladý. Je mi
teprve 19. A z toho plyne jeden fakt. Nezažil jsem
listopad 89, který si tu dnes připomínáme. Nezažil
jsem ani tanky, jedoucí naším hlavním městem
v roce 68, ani normalizaci, fronty na banány,

Nechceme zpátky pohledem
pořadatele

Viktor Ježek při projevu
nemožnost cestovat a tak dále. Já i moji vrstevníci
jsme se narodili do krásného světa. Do světa, který
jste pro nás Vy vybojovali. A jednu věc vím moc
dobře, nic z toho zažít nechci. My nechceme zpátky!
Jak je tedy možné, že na postu premiéra je
člověk, který je potvrzeným udavačem STB?! Jak je
možné, že v poslanecké sněmovně sedí člověk, který
bil před 30 lety právě takové studenty, jako jsem
já? Jak je možné, že nás náš nejvyšší ústavní činitel
stahuje pod vliv země, která nás před 51 lety okupovala? Já toho mám dost!
Hlavním problémem však není to, že jsou takoví
lidé. Ti vždy byli a vždy budou. Ani to, že, obrazně
řečeno, sedí tam, kde sedí. Že vykonávají takové
posty, jaké vykonávají. Problém je, že si je tam občané
sami svobodně zvolili. Problém je, že se svobodou
bylo takto naloženo. Lidé okolo nás vzali to, co jste
tvrdě vybojovali, a svobodu takříkajíc zpronevěřili.
Závěrem tedy říkám, že musíme vydržet. Mám
pocit, že zájem o politiku mezi mladými stále roste

Nechceme zpátky, aneb živé obrazy ze 17. listopadu 1989 – tak tohle byla úplně poslední věc,
ve které jsem se angažoval. Už nikdy nebudu
nic dalšího vymýšlet, ani organizovat, věnovat
něčemu energii, úsilí, čas a nakonec i peníze.
Místo toho, abych se staral o své věci, posekal si
doma zahradu nebo uklidil v garáži, jsem spolu
s ostatními poslední dny trávil neustálým zařizováním, organizováním a přípravami. A teď tohle.
Takové, nebo jim velmi podobné, myšlenky mi
běžely hlavou v sobotu 9. listopadu kolem ¾ na
dvě. Do zahájení rekonstrukce událostí 30 let
starých zbývalo pár minut. Honza Kuna už drahné
minuty pouštěl z reproduktorů vysílání stanice
Hvězda – nejposlouchanější stanice socialistického Československa – její Studio sedm, včetně
hitů té doby a na Školním náměstí – našem
Albertově, nebyla ani noha. Tedy, kromě pořadatelů. Seděl jsem zhrouceně na dřevěné lavičce, od
celodenního deště mokré a přemýšlel, kde jsme
se tak sekli. Počítali jsme s mnoha eventualitami,
ale že nepřijde nikdo? Nikdo v mých Dobřichovicích, jejichž obyvatele chválím, kudy chodím,
jejichž volební činy jsou předvídatelné a dlouhodobě konzistentní? Kdo přijde na vzpomínkové akce jinde, když ani tady v Dobřichovicích
nedorazil nikdo? Jenom jsem nechápavě vrtěl
hlavou. Sem tam bylo sice zřejmé, že potenciální
účastníci dorazili nahoře na roh, když ale viděli tu
prázdnotu, lekli se jí a raději zase někde zmizeli.
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Průvod se vydal z „Albertova“ ve Školní ulici na „Vyšehrad“
Musel jsem asi opravdu vypadat zoufale,
protože moje Jana chytla Viktora a další kluky
„studenty“ a odhodlaně vyrazila někam do ulic
s cílem za tu školu dotáhnout alespoň pár lidí
stůj, co stůj. Pak mě ale napadl spásný nápad.
Je potřeba si umět přiznat porážku a neúspěch.
A to udělám a holt tu dnešní akci zrušíme. Pro
absolutní nezájem veřejnosti. Všem, kteří se na ni
poctivě připravovali, se omluvím, poděkuji jim za
snahu a úsilí a prostě to rozpustíme. Ano, rozpustíme to. A čím dříve to uděláme, tím lépe. A ten
nápad mi přinesl pocit úlevy. Našlo se řešení, není
nijak slavné, ale řešení.
Jenomže během mého uvažování uplynulo
několik minut a mým zoufalým pomocníkům se
zřejmě podařilo v ulicích kolem někoho uchvátit
a nasměrovat za školu. A teď nějakých 10-15 lidí
přišlo, stojí tady dole a rozpačitě po sobě pokukují.
Tak to už je úplný konec! Nic se rozpouštět nebude,
tihle lidé se přišli podívat a tak to budeme muset
sehrát s nimi a pro ně. Kalich hořkosti musí být
vypit až do dna. Místo rozpuštění a útěku trapně
prodemonstrujeme náš program s 15hlavým
davem. Inu, dobrá. A teď Petr Král říká do mikrofonu, že se hlásí z pražského Albertova, kde se
právě formuje povolená studentská demonstrace.
Úplný absurdistán. Petr Král, který je stejně zoufalý
jako my všichni ostatní, včetně děvčat z Cabinetu.
Za chvíli budou na kostele bimbat dvě hodiny,
domlouváme se operativně, že Hvězdu pustíme
ještě jednou a začneme maličko po druhé, kdyby
náhodou ještě někdo dorazil. A najednou to je
jako v Bergmanově filmu. Ze všech směrů se
objevují přicházející lidé, jednotlivci, hloučky,
rodiny s dětmi. Otevřou se dveře od školy a paní
učitelky Klimtová a Oujířová přicházejí se svými
žáky a dobovými transparenty. Během několika
desítek sekund je prostor u školy zaplněn. Na
Albertově může začít studentská demonstrace.
Program se rozbíhá, je to jedna velká improvizace.
Následující průvod má svého skutečného Zifčáka.
Ze mě dosud neznámých důvodů ho kdosi odklonil a místo průchodu přes zámek a kolem kostela
jde manifestace do ulice 5. května. No dobrá.
Honza Kuna rychle balí první ozvučené stanoviště, hlásí mi, že utíká pustit zvuk na ulici 5.
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května. Sám jdu na nádvoří zámku nachystat
projektor k promítání a poslouchám zkoušku
mikrofonu. S hrůzou ale poznávám Petra Krále
a jeho komentář. Kriste pane, to je strašně rychlé!
Oni už jsou tam! Scénář byl daleko pomalejší. Co
se to děje? Zoufale volám Petrovi: ”Natáhněte
to trochu, tady nestíháme!” Studenti zpívají Ach
synku a Jednou budem dál, esenbáci vyzývají
k rozchodu. Kde je ten Bendl, už tu měl být. Volám
mu na mobil, po druhém zazvonění to zvedá. Kde
jsi? Koukám tady na zásah. Nic takového, utíkej na
nádvoří, je tu zvukovka. Petr je během chvilky na
místě, Honza tahá dráty a zkouší mikrofon. Jeden
pro zpěváky a jeden pro komentátora. Potřebuju
taky jeden, dolů na podium, hlásím se.
Z toho Honzy mám za dosavadní spolupráci
nejméně třetinu šedivých vlasů. Žbrblá si pořád
něco pro sebe, jaký je to zmatek, že nečekal, že
mu někdo rozladí vzájemné propojení a teď to
kvůli tomu nefunguje. Ale to už Petr Bendl zpívá
z dobřichovického Melantrichu, Petr Král komentuje, pouštíme kousek filmu s projevem pana
Havla. Během těch chvil se domlouvám s Petrem
Králem, že až skončí, přinese mi svůj mikrofon na
studnu, protože ten druhý prostě nefunguje. Kde
je ten zatracený Kuna? Už ho vidím, přichází rozvážným krokem mezi lidmi. Pořád si něco žbrblá
a říká, vem si tenhle, já ti ho mezi tím naladím.
Nahoře končí Kuku s Modlitbou a já už musím
na studnu. V ruce nefunkční mikrofon. Naštěstí
lidé tleskají a já dělám pauzu, která je jako
schválně, abychom ty časy oddělili. Petr už stojí
pod podiem a podává mi svůj mikrofon. Tak už
je to dlouhé, musím začít mluvit, lidé už na mě
dlouho koukají. Honza mává ze své režie. Foukám
tedy do toho nefunkčního mikrofonu. Poprvé
– nic. Podruhé – vida! On to přece naladil, už to
funguje! Bravo, mám tedy dokonce najednou dva
funkční mikrofony (a takhle je to skoro pořád –
jen pro vysvětlení těch šedivých vlasů).
Snažím se navázat na Petra Krále, to je odvaha,
spíše drzost. Rovnat se s profesionálem. Naštěstí
nemusím mluvit dlouho a moc. Střídají se řečníci,
uvažuji o tom, co a jak řekne Viktor Ježek, který
bude tuhle část uzavírat a bude mluvit za ty
mladé. A to už ho poslouchám a mám radost

z toho, co a jak říká. A nejsem sám. Dole pod
podiem stojí Kačka Filla Věnečková a brečí jako
malá holka. Taky mě to trochu dohání, zhluboka
dýchám a snažím se soustředit na poslední věty –
pozvat lidi na besedu s panem Špačkem a říci jim
o tom pomníčku a svíčkách na místě zásahu. Lidé
tleskají a pomalu se rozcházejí.
Pomalu z nás všechno padá, někteří známí
a kamarádi zůstávají a plácají nás po zádech,
sami mezi sebou si taky plácáme. Cítíme, že se to
podařilo. Přesto vím, že dnes večer jen tak neusnu.
Posloucháme reakce lidí, přicházejí ostatní se
svými zážitky – jak lidé vysvětlovali svým dětem, co
a jak doopravdy bylo, jak těm dospělým při zvuku
z tlampačů a houkání vozidel VB běhal mráz po
zádech, jak je dojímalo to, či ono. Prostě se to fakt
podařilo. Několik měsíců příprav, diskuzí, nápadů –
to všechno za to stálo. Balíme a uklízíme všechno
na zámku, pak jdeme ke Kamrlíku. Tam září stovka
zapálených svíček pod pomníčkem 17. listopadu –
pro následujících několik hodin asi nejpůsobivější
místo v Dobřichovicích. Na sociálních sítích se
rozpoutává vlna příspěvků a diskuzí, sdílení fotek
a video záznamů. Přicházejí smsky a další zprávy
– lampionovým průvodem hýbají zážitky z toho
odpoledne. Prostě se to fakt podařilo.
Chtělo by se mi všechny organizátory vyjmenovat a poděkovat jim, mám ale strašnou obavu,
abych někomu neublížil, když na něj zapomenu.
Úplný základ tvořila Katka Filla Věnečková
s občasným přispěním svého drahého chotě,
Jana Dudešková, starosta města Petr Hampl
a velký pomocník a improvizátor Petr Král. Za
techniku Petr Calda s Honzou Kunou. Velkou roli,
odpovědnou a aktivní, sehrál Viktor Ježek, který
sháněl a organizoval své vrstevníky – studentské
vůdce a kompars. Děvčata z Cabinetu nasazovala
tón a držela rytmus při sborových zpěvech, ve
finále připravili Dalibor a Honza z Kamrlíku improvizovaný pomník. A spousta dalších pomocníků
– od kolegů z divadelní společnosti, kteří vystupovali v různých rolích, zpívali, či propůjčovali
svůj hlas, přes místní hasiče kteří poskytli zázemí
a pomáhali s řízením dopravy, k pracovníkům
technických služeb zajišťujících volný prostor
v ulicích. Nelze zapomenout ředitele ZŠ a jeho
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pedagogický sbor a žáky, lidi od veteránistů
Jirky Krupičky a samozřejmě Příslušníky OO VB
Strnadice. Ze země i vzduchu vše dokumentoval
Pepa Ježek a fotil Hynek Moravec. S natočeným
materiálem si následně poradil Vláďa Svejkovský
a vše sestříhal do krásného dokumentu. Jak jsem
již psal, samostatnou kategorii tvořili studentští
vůdci a další mladí pod vedením Viktora. Moc se
některým z nich do toho nechtělo, ale nakonec
byli nadšení. Ti všichni tu větší, tu menší měrou
přispěli ke zdaru akce, jim patří uznání a dík.
Tak trochu přiznávám, že mě to prostě baví.
Realizovat bláznivé nápady a dělat zábavu svému
okolí. Tak trochu přiznávám i za ty výše jmenované, že nás to prostě baví. Realizovat bláznivé
nápady a bavit své okolí.
JG
Poznámka: Krátký film, který vznikl z několika
sestříhaných příspěvků ve střižně Dobnetu lze
nalézt na www.idobnet.cz.

Mrtví na železniční trati
Za poslední měsíc se nebezpečně zvýšil počet
usmrcených na naší trati Praha – Beroun. Dne 12.
října to byla žena v Radotíně, o týden později 19.
října další žena v Černošicích, která si asi řešila
problémy v životě tak, že si lehla na trať.
Sebevraždu s pomocí vlaku spáchali i tři muži.
Koncem září to byl dokonce jeden dlouholetý
občan Dobřichovic, o týden později dva další
muži – jeden ve Všenorech a druhý v Srbsku.
Přímo na dobřichovickém nádraží srazil vlak
mladou ženu, která stála příliš blízko kolejí. Ta
snad tento incident se zraněními přežila.
Před každým příjezdem vlaku slyšíme z nádražního rozhlasu hlášení, vyzývající cestující, aby
nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.
Na tento pokyn se paradoxně pohnou skoro všichni
čekající na vlak a vydají se do kolejiště, aby riskovali
střet s vlakem, ve kterém člověk nemá žádnou šanci.
Nyní jsem se dočetl, že FOD prováděli sčítání
chodců a cyklistů na vybraných trasách v našem
městě. S hrůzou jsem si přečetl (viz článek Ing.
Mejsnarové v tomto listu), že každý den si krátí
cestu od lávky na nádraží a zpět přes koleje ČD
230 lidí!! V den sčítání tam byla zaznamenána
i osoba s dětským kočárkem! To snad ani není
možné – přes koleje mimo přejezd s kočárkem??!!
Buďte opatrní!!
vk

Dobřichovice sobě –
postavme si divadlo
Také se vám v Dobřichovicích dobře žije? Využíváte bohaté nabídky akcí města, chodíte v létě na
divadelní představení, dáváte zde děti do školy, na
kroužky do SVČ Dobřichovického domku nebo na
hudební nástroje do ZUŠky? Díky akčnímu duchu
místních občanů zde máme vše, co potřebujeme,
v docházkové vzdálenosti a nemusíme jezdit do
okolních obcí nebo dokonce do Prahy. Proto mi
připadá škoda, že kvůli počtu účastníků a rodičů
přesunujeme veškerá taneční vystoupení nebo
závěrečné slavnosti do řevnického kina nebo do
pražských divadel. Základní umělecká škola řeší
úplně stejné problémy a Dobřichovická divadelní

Ladislav Špaček vyprávěl v sokolovně o své spolupráci s Václavem Havlem. Autor fotografie Josef Sikyta
společnost také nemá vhodné prostory pro zkoušení ani vystupování.
Už je to skoro rok, kdy za mnou přišla Hanka
Tuháčková (Taneční studio Dobřichovice při
SVČ Dobřichovický domek) a říká: „Pojď, připravíme benefiční taneční vystoupení a vybrané
peníze dáme na divadlo. Třeba tím ovlivníme,
že bude dostatečně velké.“ Asi před čtrnácti dny
jsem gratulovala Evže Koblížkové k celostátním
úspěchům DDS s divadelním představením „Je
úchvatná“ a ona mi vyprávěla, že dostali od organizátorů přehlídky symbolické spořící prasátko,
aby si už to divadlo konečně postavili.
Město sice již plánuje umístění velkého sálu
o kapacitě 200 osob pro tyto účely v nové radnici
na místě dnešní hasičské zbrojnice, ale pojďme
k tomu přispět. Nadělme si k Vánocům vidinu
divadla v Dobřichovicích. Zkrátka mi to nedalo
a začala jsem jednat. O povolení sbírky s veškerými
formalitami u kraje je požádáno, spolek existuje,
transparentní účet je zřízený a náš pan starosta
Petr Hampl je také informovaný. Vložila jsem na
účet první vklad a chtěla bych věnovat výtěžek
z letošních dětských vánočních trhů za Středisko
volného času Dobřichovický domek také na účet
pro divadlo. Chcete se také přidat a přispět? Jakákoli částka je vítaná, od fyzických osob i organizací.
Také nápady, jak získat peníze jsou cenné.
Příspěvky posílejte na transparentní účet číslo
2019777775/5500 u Raiffeisen Bank. Jeho stav
můžete zkontrolovat na stránkách www.rb.cz
pod záložkou „Povinně zveřejňované informace“
a do vyhledávače zadejte název Dobřichovice
sobě DIVADLO.
Přeji Vám do roku 2020 vše, co se špatně balí –
to jest klid, pohodu a zdraví.
Radka Alexy, SVČ Dobřichovický domek

Kdy je otevřeno?
Skončila sezóna, a tak se od listopadu změnila
otevírací doba Infocentra z letní na zimní. Máme
otevřeno od pátku do neděle od 13 do 18 hodin.
V dubnu nastane opět letní sezóna a budete nás
moci navštívit zas každý den od středy do neděle
od 13 do 18 hod.
Jaké je do Infocentra telefonní číslo?
V létě jsme pro infocentrum zřídili nově
pevnou linku 226 200 555, na kterou se dovoláte
v otevírací době. Mimo otevírací dobu je možné
volat na číslo 770 105 175 (nezaručuji ale, že
všechno vím).
Koho v Infocentru potkáte?
Provoz Infocentra zajišťuje parta skvělých
seniorek: Jarka Janoušková, Věra Kapicová,
Maruška Veselá a Alžběta Hazuková, pomáhá
nám hodně také Pavla Blahutová. Všem jim patří
velké díky, neboť mají za sebou 4 roky dobrovolné činnosti! A protože dobrých pomocných
rukou není nikdy dost, pokud byste někdo měli
chuť se k nám přidat, kontaktujte nás.
Co v Infocentru najdete?
V Infocentru najdete nejen prospekty, mapy či
tipy na výlety, ale možná Vás zaujme i některá kulturní akce pořádaná v Dobřichovicích či blízkém
okolí. Na vybrané akce je možno zakoupit vstupenky u nás v předprodeji. Na své si samozřejmě
přijdou turisté sbírající různé upomínkové předměty, neboť je naše paleta turistických vizitek,
známek a dalších drobností neobvykle široká.
Má Infocentrum webové stránky?
Infocentrum má svou stránku na webu města
Dobřichovice na adrese https://www.dobrichovice.cz/mesto/infocentrum/
Radka Alexy, Infocentrum

Infocentrum Dobřichovice

Ladislav Špaček
v Dobřichovicích

Od jara 2015 je pro dobřichovické občany a pro
turisty otevřeno Infocentrum Dobřichovice.
Kde nás najdete?
V ulici 5. května 12, vedle hasičské zbrojnice
a SVČ Dobřichovický domek.

Ve čtvrtek 14. listopadu večer proběhla v malém
sále dobřichovické sokolovny beseda s Ladislavem Špačkem, dlouholetým spolupracovníkem
a mluvčím pana prezidenta Václava Havla. Do
slavnostně nasvícené tělocvičny ho na podium
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přivedl starosta města Petr Hampl, vzácného
hosta přivítal a věnoval mu knihu o dobřichovických vilách. Ani zástupci pořádajících spolků
– místní TJ Sokola, Dobřichovické divadelní
společnosti nezůstali stranou a panu Špačkovi
předali předměty připomínající kulatá výročí
jejich trvání.
Pak si pan Špaček vzal slovo a následující
více jak dvě a půl hodiny ho nikomu nepůjčil.
Své vyprávění začal vzpomínkami na svou práci
v revolučních dobách a na nabídku spolupráce,
na první volbu českého prezidenta, na spoustu
politických jednání a zahraničních návštěv.
Vysvětloval protokolární pravidla, popisoval
setkání s významnými světovými osobnostmi.
Vyprávění to bylo poutavé, místy veselé
a vtipné, jindy dojemné a ke konci smutné.
Sám řečník emocím občas lehce podlehl a strhl
k tomu i řadu posluchačů. Bylo příjemné, že
z více jak 200 připravených míst zůstalo jenom
několik málo prázdných a bylo milé, že v hledišti se objevila řada mladých lidí. Ti všichni
odměnili výkon pana Špačka dlouhotrvajícím
potleskem.
Kdo nepřišel, může litovat. Prošvihl setkání
s významnou osobností, charismatickým vypravěčem s nepřeberným množstvím zážitků. Po
sobotní rekonstrukci událostí na Národní třídě
tak proběhla druhá akce věnovaná vzpomínce
na 30. výročí znovunabytí svobody. Po loňských
oslavách 100 let od vzniku ČSR to znovu byla připomenutí důstojná a povedená.
JG

Do CKP na cvičení i pro
vánoční dárky
Přejeme vám krásný den z CKP Dobřichovice.
Barevný podzim střídá mrazivá zima, ale u nás
v Centru komplexní péče se k zimnímu spánku
rozhodně nechystáme. Právě naopak! Máme pro
vás dárkové poukazy, skupinová cvičení na příští
rok i program pro rodiče miminek do 6 měsíců.
Ale pěkně popořadě.
Možná už jste začali řešit každoroční rébus,
čím potěšit své blízké pod vánočním stromeč-

kem. Manželka má ráda zážitky? Pošlete ji k nám
na masáž! Babička si stěžuje na bolest zad?
Věnujte jí návštěvu u fyzioterapeuta. Zkrátka,
darujte služby našeho centra. Dárkový poukaz
k nám platí celý rok a vystavený může být na konkrétní proceduru či částku. Poukaz vám na požádání vystavíme na recepci našeho centra, kde
vám také poradíme s výběrem.
Již máte diář na příští rok? Skvěle, hned si do
něj zapište termíny skupinových cvičení u nás. Ať
už si potrpíte na předsevzetí nebo si rádi po hektickém svátečním období aktivně odpočinete,
pravidelné cvičení je číslo 1. V nabídce máme
opět Komplexní cvičení a Vědomý pohyb. Po
krátké přestávce se vrací oblíbené Funkční cvičení
s Mgr. Terezou Mrázkovou a nesmí samozřejmě
chybět ani nahlédnutí do pohybové terapie
s Mgr. Martou Lebedovou. Hlásit se můžete již
nyní na našem webu.
No, a pokud jste v poslední době přivítali
přírůstek do rodiny, nebo se na to v nadcházejících týdnech chystáte, jistě oceníte pomocnou
ruku od naší specialistky na mimča, Mgr. Márie
Šabíkové. Její skupinový program pro rodiče,
Léčebná podpora rodiče (30. 11.), je ideální místo,
kde si prakticky osvojit dovednosti, které se vám
s malým miminkem jistě budou hodit.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobrichovice.cz

V podhradí Karlštejna oslaví
advent dvakrát
Dvě oslavy adventu se letos budou konat
v podhradí starobylého Karlštejna. Na první
i poslední adventní neděli je připraven bohatý
program.
Poprvé bude na náměstí před Muzeem
betlémů živo v neděli 1. prosince. Od 14 hodin tu
budou diváky bavit kapely Kapičky, Čenkomor,
Ajeto i děti z místní školy a Dvora Sofie. V 16.30
návštěvníky pozdraví karlštejnský rychtář, purkrabí hradu a vrchní karlštejnský sklepmistr.
Všichni si připijí letošním vínem z místních
vinic, zástupce pivovarnického cechu narazí
soudek s karlštejnským pivem Karlíček. To pak

budou moci zdarma ochutnat úplně všichni.
Speciální sváteční program si přichystaly děti
z místní školy, při jejichž společném vystoupení
se známým zpěvákem, obyvatelem Karlštejna
Pavlem Vítkem bude rozsvícen nazdobený
vánoční strom.
Druhá oslava Karlštejnského královského
adventu se uskuteční o »zlaté« neděli 22. prosince.
Zahraje staropražská kapela Třehusk, představí se děti ze střediska volného času Domeček
Hořovice a místní školky. Taneční skupina
Proměny předvede kromě svého pásma také
živý betlém. I tentokrát si budou rychtář, kastelán a sklepmistr připíjet karlštejnským vínem,
i tentokrát bude přímo na pódiu naražen dřevěný
soudek s místním pivem. Další slavný obyvatel
Karlštejna Pavel Zedníček v roli předsedy poroty
vyhlásí výsledky soutěže O nejlepší vánoční
cukroví. Zlatým hřebem Zlaté neděle budou
Andělské hry – adventní zjevení několika Andělů
na chůdách, kteří za zvuků rolniček, činelů
a zvonků lidem zvěstují, jak se chovat v příštím
roce. Tečku za programem obstará dvanáctiminutová ohňová show. Oba dva dny se diváci mohou
těšit také na stylový jarmark, otevřený hrad Karlštejn a muzejní stezku.
MF

Zdravíme příznivce
Panenkopanáčkování
Zveme děti i dospělé na workshop šití panenek
a panáčků. Používat budeme jako vždy ovčí
rouno, nitě, látky, vlny….
Čeká nás vzrušující proces plný emocí a sebepoznání. Je to výzva, kde se trpělivost stane naším
průvodcem, kde se potkáváme sami se sebou.
Z workshopu si tak odnesete nejen úžasnou,
naprosto originální panenku nebo panáčka,
ale i zkušenost ze zažitého a nový pohled na
hodnotu ruční práce.
Workshopem vás provedou autorka projektu
Viviana na liáně Edita Elsnicová a výtvarnice
Radka Charapovová, které tvoří při Panenkování
dokonale sehraný tým již několik let.
rch

Příspěvky čtenářů
Reakce na článek Ing. Kándla
v minulém čísle Informačního
listu
Svou záležitost ohledně regulačního plánu považuji rozhodnutím soudu za skončenou a nebudu
se v ní dále angažovat. Jen upřesňuji, že jsem
nikdy neplánovala budovat na našem mini-pozemku novostavbu.
Ale co mne zarazilo a dalo mi důvod k reakci, je
kritický postoj Ing. Kándla k činnosti Fóra občanů
Dobřichovic. Mnohokrát jsem se přesvědčila, že
FOD svou příkladnou prací a velkým úsilím přispívá ke zlepšení života v Dobřichovicích. Určitě
se mnou bude souhlasit mnoho občanů, kterým
pomohlo a jejichž zájmy prosazuje.
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Příspěvek Ing. Kándla mi připadá jako předvolební očerňování práce FOD, což naprosto
odmítám a chci nesmírně poděkovat FOD za
jejich postoje a příkladnou činnost k rozkvětu
Dobřichovic.
Ivana Furmánková

Sčítání chodců a cyklistů
v Dobřichovicích
Obyvatele Dobřichovic zajímá bezpečnost
chodců i cyklistů v Dobřichovicích. Jak to s ní
vlastně je? Proto bylo provedeno sčítání jejich
pohybu ve středu 9. 10. 2019 v době od 7.00
– 18.30, v běžném provozu za denního světla.
Výsledkům tohoto sčítání a co z něj vyplývá,

bude věnována beseda v salonku Panské zahrady
v pondělí 9. 12. od 19.00 hodin.
Byly sčítány počty chodců, kočárků a cyklistů
v celkem 30 směrech na 3 stanovištích: u lávky,
u mostu a u malých závor. Ze sčítacích tabulek
byly sestaveny základní kartogramy a vyhodnoceny výsledky.
Zde jsou uvedeny jen stručné úvodní informace a několik prvních postřehů:
Provoz na nádraží: nejvíc chodců a cyklistů
proudí k nádraží po lávce (97%). Na nádraží jelo
v den sčítání cca 110 kol, za hezkého počasí jich
je určitě víc. Problémem je možnost parkování
kol u nádraží, z ul. Všenorské u podchodu je jen
50 míst pro kola. To asi omezuje zájem kola víc
používat, dražší elektrokola se nedají u nádraží
bezpečně a rychle uložit. Víc než ¼ chodců (min.
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230 osob/den) používá z centra na/z nádraží
nebezpečnou „zkratku“ přes koleje. Co nejkratší
a přitom bezpečnou cestu na nádraží by měla
umožnit připravovaná optimalizace trati.
Lávka: za celý den přes lávku prošlo 834
chodců a projelo 167 místních cyklistů, cykloturistů bylo minimum, cca 5 až 8.
Největší pohyb na lávce byl v době od 15 do 18
hod. Novinkou je, že spěchající chodec je přivezen
k lávce autem a pak pokračuje přes lávku na nádraží
pěšky. Kolem lávky projelo celkem 592 aut. Málo
chodců k JojoGymu je pravděpodobně i proto, že
k JojoGymu není od lávky souvislý chodník.
Železniční přejezd s křižovatkou ul. Všenorská
– Tyršova („malé závory“): Přejezd používá výrazně
méně chodců a cyklistů ve srovnání s cestou
na nádraží ul. Všenorskou nebo „zkratkou“ přes
nádražní kolejiště. Cestu přes závory používají
hlavně chodci a cyklisté z východní částí
Brunšova, kteří míří do centra města. Sčítači
zaznamenali u přejezdu 4 nebezpečné situace
automobilů odbočujících z Tyršovy ulice přes
přejezd do Luhu a čekající u stažených závor –
nebezpečná situace na křižovatce se zhoršila
s procházejícími chodci a cyklisty. Zdá se, že
změna přednosti ze Všenorské ul. do ul. Tyršovy
k mostu nepomohla tolik, jak by bylo potřeba, pro
řidiče jedoucí od nádraží je situace nepřehledná,
hlavně odpoledne kdy jedou oslnění proti slunci.
Nebezpečnou situaci (zkratka přes kolejiště,
chaos u závor) lze asi vhodněji vyřešit jednak
semaforem, který zahrne křížení ulic i signalizaci
železničního přejezdu, jednak podchodem přímo
na nástupiště, v souvislosti s optimalizací trati.
Provoz chodců a cyklistů z/do pravobřežní
části Dobřichovic, ležící na západ od ul. Svážné:
výsledky sčítání potvrdily malý počet chodců
z Brunšova na nádraží, nejvíc chodců bylo v ul.

Svážná mezi 7 – 9.00 hod. (35 v obou směrech).
Pohyb chodců do škol a do centra (cca 374) byl
rozložen rovnoměrně do celého dne, přitom
pěší výrazně převažují nad cyklisty. Všechny tři
pěší cesty z Brunšova, tj. „Myší díra“, ul. Hýčkaná
a U Rokle, jsou buď ve špatném stavu a špatně
schůdné a někde málo osvětlené, obtížně
zdolatelné pro kočárky a handicapované chodce
a v zimě neudržované. Možná i proto má zatím
výraznou přednost dojížďka autem z Brunšova na
nádraží i do centra (viz výše popsané úvahy).
Podrobněji zpracované poznatky ze sčítání,
vč. popisu problematiky, budou uvedeny ve
Studii bezpečnosti chodců a cyklistů v Dobřichovicích, kterou zpracovává Spolek občanů Dobři-

chovic. Studie by měla sloužit jako podklad pro
město při hledání vhodných opatření ke zlepšení
bezpečnosti chodců a cyklistů, hlavně na cestách
do škol, do centra i na nádraží.
Ing. arch Jitka Mejsnarová

Dobřichovická sokolská
drakiáda
T. J. Sokol Dobřichovice odbor sportovní všestrannosti pořádal pro své nejmenší cvičence z oddílů
rodiče a děti a předškoláci tradiční Drakiádu. Letos
se konala v úterý 15. 10. odpoledne od 16.30
hodin za dobřichovickou sokolovnou. Počasí

Po drakiádě si účastníci opekli buřty
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nám přálo, vyjasnilo se, svítilo sluníčko, ale vítr
opět nefoukal. Pro všechny příchozí, kterých bylo
hodně, byly připraveny kartičky se znakem Sokola
a obrázky pěti zvířátek, které děti znají z projektu
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Na kartičky děti sbíraly razítka na jednotlivých
stanovištích, např. projít se po laně se lžičkou

v ruce a na ní mít kaštan nebo žalud a ten neztratit, přeskoky z obruče do obruče, válení sudů na
karimatkách, obratně podlézt pod tyčemi a jiné
zase přeskočit. Na posledním stanovišti děti společně tvořily velikého draka z přírodnin. Vytvořený krásný drak nám teď hlídá sokolovnu. Děti se
nakonec se svými draky probíhaly po fotbalovém

hřišti a někteří draci i vzlétli. Na všechny děti po
splnění všech úkolů z dračí dráhy čekala netradiční sušenková medaile. Drakiáda byla zakončena společným opékáním buřtů u ohniště za
sokolovnou.
IN

Sport
Dobřichovický fotbal
V podzimní části přeboru III. třídy se fotbalistům Sokola Dobřichovice na rozdíl od jarní části
docela dařilo. V říjnu porazili doma Úhonice 5:0,
ve Velkých Přílepech vyhráli 2:3 a 26. října porazili
doma Sokol Červený Újezd 4:1.
Mezi střelce se zapsali Šlapák, Plzák, Štědroňský, Větrovec a dokonce i brankář Geissler (ten
z penalty).
V dalším kole zaváhali v Horoměřicích, kde
prohráli 2:3. Obrat však nenastal a další sobotu
9. listopadu padli i doma s Kazínen 1:4. Soupeř
se ujal vedení, naši ještě vyrovnali, ale Kazín pak
třemi brankami rozhodl zápas.
Po 10 kolech byli naši fotbalisté ve skupině
B III. třídy na skvělém 1. místě s plným počtem
bodů., ale dvě porážky je posunuly na 2. místo za
nyní vedoucím Kazínem, kde přezimují.
V posledním kole podzimní části zajeli naši
fotbalisté do Jenče, kde zvítězili 1:0 brankou
Větrovce.
vk

Volejbal v polovině listopadu
V následujících řádcích si připomeneme výsledky
našich družstev v minulém měsíci a uvedeme
termíny jejich domácích utkání až do konce letošního roku.
Muži A, 1. liga
V posledních sedmi utkáních se našim příliš
nedařilo. Prohráli 1:3 ve Starém Městě, 0:3 v Bučovicích i v Liberci, 2:3 v Hradci Králové a doma
se Lvy Praha také 2:3; zvítězili jen dvakrát, a to
doma 3:1 nad MFF Praha a 3:0 nad Č. Budějovicemi. V tabulce jsou tak zatím na šestém místě,
ale věříme, že si toto své umístění zlepší. Předpoklady k tomu mají, což ukázalo jejich utkání
v Českém poháru s extraligovým Ústím nad
Labem, kterému sice po velkém boji podlehli 2:3,
ale podali výborný výkon. Do konce roku budou
hrát doma 22. a 23. listopadu s Benátkami a s ČZU
Praha, skončí 13. a 14. prosince se Starým Městem
a s Bučovicemi.
Ženy A, 1. liga
Na rozdíl od Áčka mužů ženy posledních
šest zápasů vyhrály: doma s Hronovem 3:0 a 3:1,
v Havlíčkově Brodě zvítězily 3:1 a 3:0 a na Žižkově
3:1 a 3:2. V průběžné tabulce jsou s přehledem na
prvním místě, takže postup do finálové skupiny
mají téměř zaručený. V Českém poháru se jim
však tak dobře nedařilo – přes veškerou snahu
prohrály 1:3 s extraligovým Olympem Praha. Do
konce roku budou hrát doma 29. a 30. listopadu
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Hod oštěpem je výkladní skříní české atletiky
s Hradcem Králové a 13. a 14. prosince s Havlíčkovým Brodem.
Muži B, KP 1. třídy
Stejně jako mužskému Áčku ani Béčku se příliš
nedařilo: v Roztokách prohrálo 0:3 a 2:3, doma
pak podlehlo Českému Brodu dvakrát 1:3, ale
vyhrálo 3:2 a 3:1 nad Benešovem. Letos budou
hrát doma už jen jediný zápas, a to 30. listopadu
se Zručí nad Sázavou.
Nelze zapomenout ani na dobřichovické
hráčky poněkud starší, které ve dnech 19. a 20.
října hrály v Jindřichově Hradci na Mistrovství
republiky ve volejbale superseniorek. Mistrovský titul získaly hráčky ABC Braník z Prahy, naše
děvčata byla ze sedmi zúčastněných družstev
šestá.
HgS

Atletika Černošice
a Dobřichovice
Začátek podzimu byl příjemně slunečný, takže byl
ideální pro tréninky i atletické soustředění žactva
v Sušici. Atleti z kategorie přípravky ASK Dipoli,
které čeká soustředění na začátku prosince,
budou muset být o něco otužilejší, ale i tak si je
určitě skvěle užijí. Další víkendová soustředění,
jako příprava pro halovou atletickou sezónu, čeká
žactvo ještě během prosince a poté v lednu.
Město Sušice je skvělým místem pro sportovní soustředění – nabízí výborné sportovní
zázemí i ubytování v prověřeném hotelu Gabreta,

v němž si děti i trenéři užívají ochotného personálu, a hlavně chutných a zdravých jídel. Takových ideálních míst je bohužel poskrovnu, proto
se atleti ASK Dipoli do Sušice velmi rádi vrací.
Ptali jsme se atletů, jestli jim nevadí, že
jezdíme stále na stejné místo.
Reakce byla ale naprosto jednoznačná: ,,Ne,
nevadí. Chceme jezdit klidně pořád do Sušice,
protože je tady “libový” jídlo a skvělé místo na
sportování’’, zhodnotila toto místo Hanička,
atletka z klubu.
Podzimní soustředění žactva bylo plné aktivit
na oválu, ve sportovní hale, ale i v bazénu.
Žactvo se již pustilo do příprav na halovou
sezónu, a jak řekl šéftrenér klubu Tomáš Vodička:
“Když bychom mohli, zůstali bychom v Sušici
trénovat celý měsíc. Počasí nám přálo, je tu skvělé
zázemí a každý den bychom měli pořád co dělat.“
Mladí atleti pilně trénovali veškeré disciplíny,
naučili se spoustu nových dovedností a především stmelili kolektiv.
,,Přátelství a dobrý kolektiv je pro nás asi
tou největší prioritou. Právě kamarádi udrží děti
u sportu i v nesnadných obdobích puberty’’ říká
místopředseda klubu Jan Sirotek.
Aby byli atleti na závody v halové sezóně
dostatečně připraveni, o víkendu těsně před
Vánoci 14. – 15. 12. 2019 a po novém roce 4. – 5.
ledna 2020, se vydají na soustředění ještě do Jablonce nad Nisou, kde je skvěle vybavená atletická
hala.
Atleti z mladší kategorie přípravky nepřijdou
zkrátka, na soustředění do Sušice se vydají od
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28. 11. do 1. 12. 2019. I je čeká spoustu tréninků
a zábavy na soustředění. Mimo atletiky nebude
chybět návštěva bazénu, kde si kromě výuky
plavání pořádně zařádí na tobogánech, sportovní
hry v hale a další sportovní aktivity.
Klub ASK Dipoli má v současné době již 500
členů a další atlety stále přibírá, protože se trénuje
každý den v týdnu, a to i o víkendech. Na ovále
v Černošicích Mokropsech jsou tedy děti a trenéři
vidět od poledních až do pozdních večerních
hodin, o víkendech většinou již od rána. V Dobřichovicích poté od pondělí do čtvrtku také celé
odpoledne až do večera.
Členům jsou zdarma nabízeny nedělní
doplňkové tréninky gymnastiky, plavání, lezení
a míčových her. Ani dospělí, rodičové dětí, nemusí
zahálet, neb i pro ně jsou v nabídce tréninky
pro hobby sportovce či individuální tréninky
s vybranými trenéry ASK Dipoli. Veřejnost si může
přijít na víkendové tréninky atletiky vyzkoušet
jaké to je a kdykoliv se přidat i do pravidelných
tréninků.
Během podzimu a zimy se trenéři rozhodli získávat další cenné vědomosti a zkušenosti, proto
se zúčastnili přednáškami nabité Konference
Sporttrend na Šumavě. Čeká je však i školení II.
Trenérské třídy v atletice a víkendové školení na
trénink dětí a mládeže.
Zajímavou novinkou v klubu jsou stávající přípravy na únorové spuštění projektu na podporu
dětí a mládeže (SCM – Sportovní centrum
mládeže), který by měl podporovat talentované
atlety. Ač je atletika oproti ostatním sportům
poměrně levný sport, tak mnozí rodiče talentovaných dětí nemají dostatek financí na to, aby
mohli nabídnout svým dětem adekvátní množství tréninků, soustředění či individuálních tréninků, leckdy je i pořízení atletického vybavení
finančně velmi zatěžuje. Proto trenéři ASK Dipoli
již od začátku října všechny děti postupně testují
a dle stanovených pravidel a měřítek vybírají
atlety, kteří se do projektu Talent team zapojí.

Tenisté se po skončení golfového turnaje vyfotografovali
Hlavním měřítkem bude především přístup atleta
ke sportu, pravidelnost jeho docházky a dlouhodobý výkonnostní růst.
Nic se ovšem nezmění na tom, že ASK Dipoli
nabízí atletiku pro všechny, kteří mají rádi pohyb!
ASK Dipoli chce trénovat nejen talentované,
ale i ty, pro které je atletika zkrátka jen skvělou
zábavou, cestou k dobré fyzické kondici a příjemnému sportovnímu zážitku! Více informací na
www.askdipoli.cz.
ASK Dipoli

Tenisté F. H. TK Dobřichovice
na „greenu“
Všechny tenisové výměny sezóny 2018/2019
byly odehrány, všechny smeče pokaženy a v

samém závěru sezóny nezbývá, než se trochu
odreagovat. Jak už se v posledních letech stalo
zvykem, tak mnoho členů našeho klubu hledá
zpestření na golfovém trávníku. Tradiční dostaveníčko sportovců z mnoha sportů se tentokrát
odehrálo na hřišti Casa Serena. Sportovní klání
čtyřčlenných týmů měl od samotného úvodu
vyrovnaný průběh. Tým z řad členů našeho klubu
hrál ve složení Filip Háva, Petr Luxa, Martin Janoušek a Pavel Laštovka. Tým bojoval do poslední
jamky o celkové prvenství, ale nakonec o jednu
ránu podlehl pouze jedinému týmu. Sklonit se
naši hráči museli před týmem internacionálů
ve složení Vladimír Šmicer, Martin Ručínský, Jan
Stočes a Zdeněk Kverka. Už teď vyhlížíme příští
ročník, abychom mohli našim přemožitelům
vrátit porážku.
FH

Kultura u nás i v okolí
Tak nám skončilo Peklo, pane
režisére
Podle chytré wikipedie se derniéra označuje
jako poslední představení daného divadelního
či filmového díla. Jedná se tak o protiklad premiéry. Jakožto předpremiéra nebo premiéra je
označováno vždy úplně první představení, tak
je derniéra představením vůbec posledním. Jak
známo, derniéry mají výjimečnou atmosféru
a herci se na ni vždycky těší, i když s trochou
nostalgie a vědomím toho, že je to opravdu
naposledy.
Stejně tomu tak bylo i 27. října v divadle ABC.
Dobřichovická divadelní společnost hrála naposled komedii Peklo v hotelu Westminster. A že to
byla opravdu úspěšná hra, potvrzují ohlasy rozesmátých diváků, kteří na představení šli i několikrát a také skutečnost, že jsme se s ním měli
možnost představit i náročným divákům na celostátní přehlídce amatérských divadel v Hronově.

Soubor DDS po derniéře hry Peklo v hotelu Westminster
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Tam jsem také poprvé zažila aplaus diváků ve
stoje. A na to se vážně nezapomíná.
Ale já nemůžu zapomenout ani na skvělou
partu, která se tady sešla. Zkoušení a příprava
je vždycky náročná, člověk tomu věnuje hodně
času, sil a emocí. A nikdy úplně jistě nevíte, jestli
se to povede. Občas člověk skřípe zuby, pohádá
se nebo si i zapláče. Ale to k tomu patří. Nakonec
se vyloupne něco, co si už pak žije vlastním
životem. A my pak jen užasle pozorujeme ten
zázrak.
Takže budu trochu sentimentální. Děkuji všem
– Petru Říhovi, Alence Říhové, Jirkovi Šafránkovi,
Honzovi Seidelovi, Heduš Hájkové, Jáje Kroupové, Lucce Houdkové, Petrovi Bendlovi, Jirkovi
Geisslerovi, Jitce Voskové, Stáně Čížkové, Olince
Vokurkové, Duo Royal, Lucce Hochmalové, Janě
Dudeškové, Petrovi Caldovi a Honzovi Kunovi za
to, že jsem to s nimi mohla zažít. Nervozitu před
každým začátkem představení, tradiční TFUJ TFUJ
a ČERT TĚ VEM a to nádherné objetí a poděkování
každého s každým po představení.
Vaše “María z Barselóny” Kateřina Filla Věnečková

Tutte Le Note – na zámku, na
Vráži i v Karlíku
Prosinec bývá pro dětské pěvecké sbory příležitostí prezentovat výsledky své podzimní práce
před rodinou a přáteli i širší veřejností. Proto
vás srdečně zveme v sobotu 30. listopadu od
13 hodin, kdy zazpívá koncertní oddělení již
tradičně na Adventních trzích v 1. patře dobřichovického zámku. Další sobotu 7. prosince se
představí naši nejmenší – přípravka Černošice –
na dvou místech Černošic – v 11 hodin v bývalém
městském úřadě v Riegrově ulici aka Vánočním
domě a ve 13:15 hodin na náměstíčku na Vráži,
kde tou dobou budou probíhat Mikulášské trhy.
Těsně před Vánoci v sobotu 21. prosince od 16
hodin, můžete navštívit náš předvánoční koncert
v kostele sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku, kde
se setkáte se zpěváčky ze všech oddělení se svými
sbormistry a pozvanými hosty pod vedením
uměleckého vedoucího Martina Vydry.
Simona Kysilková Šnajperková, www.tuttelenote.cz

Kulturní přehled
Dobřichovic
na prosinec 2019
Výstavy
Café galerie Bím
Od 15. listopadu, kdy se u Bímů
konala vernisáž výstavy kreseb
a ilustraci známého a vynikajícího
herce Viktora Preisse, bude tato
výstava k vidění min. do Vánoc. Hodně
divadelních a koncertních umělců kreslí
a maluje (namátkou Karel Gott, Ivan
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Viktor
Preiss
Můj svět
výstava kreseb
a ilustrací
Café galerie Bím
ulice 5. května, Dobřichovice
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Mládek), ale o Viktoru Preissovi jako
kreslíři jsme zatím neslyšeli.

Další kulturní akce
Sobota 14. prosince na zámku
od 12:00 h – Dětský vánoční
jarmark
Stánky s vánoční tematikou, projížďky
na koních, dílničky, skautské pečení
placek na kamnech a pečení vánoček
s Náručí.
Od 12h hudební vystoupení ZUŠ, od
15h představení pro děti – Vánoční
koledivy s loutkami (divadlo Sto opic)
Pořádá Město Dobřichovice, ZŠ, Skauti,
Dobřichovický Domek, DD Lety,
sdružení Náruč a Lví srdce

Sobota 14. prosince od 18 h
v zámecké kapli sv. Judy
Tadeáše – Vánoční koncert
dámského pěveckého souboru Cabinet

Neděle 15. prosince v sále
Zelený ostrov od 15 h
Adventní setkání seniorů
s kulturním programem

Připravujeme:
25. února připravujeme koncert
kapely Nezmaři ve Fürstově sále

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V sobotu 7. prosince se koná v Řevnicích tradiční Adventní trh, znovu na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Začínáme v 9 hodin, od 10 hodin se
připojí kulturní program. Skupina Proměny zahájí
svojí novinkou Cesta do Betléma, Los Fotros
osvěží svým mladistvým a nápaditým pojetím
písní ze svého vlastně ničím neomezeného
repertoáru, roztančený Klíček potěší návštěvníky
svým elánem, stejně jako následující osvědčení
The Villains. Na závěr vystoupí Slavnostní kapela
ZeMě, kterou můžete znát z řevnických masopustů. Můžete pořídit dárky, průběžně se občerstvovat a setkat se s kým chcete.
V neděli 15. prosince začíná v 18 hodin v sále
Zámečku šansonový recitál Zlatky Bartoškové
nazvaný tentokrát Poklona uctivá. Za doprovodu klavíru a houslí jistě zaujme svým zpěvem
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natolik, že rádi zapomenete na předvánoční
shon. Ti, kteří slyšeli Kuřárnu v blázinci, ví, do
čeho jdou. Ostatní můžou zažít velmi příjemné
překvapení.
Kukadýlko v Řevnicích
Dětský soubor Kukadýlko vystoupí v řevnickém
kině dvakrát s programem „Klanění narozenému
Jezulátku“. Poprvé v pátek 13. prosince od 19
hodin, podruhé v neděli 15. prosince od 15 hodin.
Kuku

ČERNOŠICE
Ben Poole Band (UK/CZ)
Ben Poole – kytara, zpěv, Jan Jakubec – baskytara,
Tomáš Hobzek – bicí. Osmadvacetiletý Ben Poole
je v současné době opěvován jako jeden z „nejvíce
vzrušujících mladých umělců rocku, blues a soulu,
které zrodila Velká Británie“. Zajímavý skladatel,
virtuózní kytarista, soulově procítěný zpěvák je
novým příslibem britské bluesové školy, jeden
z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech
objevil. Dokonce ani jeho kolegové, se kterými měl
tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck, Gary Moore
a John Mayall), nešetří pochvalami. Srdečně zveme
v neděli 8. 12. od 20.00 do černošického Club Kina.
Vstupné v předprodeji v Clubu a pro důchodce stoji
150 Kč, na místě před koncertem 180 Kč.
Dárek, který zůstane před očima!
Prodejní výstava autorských fotografických
obrazů znázorňujících uklidňující přírodní motivy
s krátkými doprovodnými texty. Motivy vyvolávají domácí klid a pohodu. Napnuto na malířských rámech, v případě zájmu možná úprava
formátu. Výstava v Mokropeské kapličce bude
otevřena od večera dne 14. prosince, kdy bude
expozice instalována, do večera 17. prosince. Po
skončení výstavy budou obrazy z fotoateliéru
Oscar nabízeny také na www.fotoatelieroscar.cz
a na www.fler.cz
Koncert houslistky Barbory Kolářové
v Černošicích
V sobotu 7. 12. v 18 hodin v Městském sále na
Vráži zahraje všem milovníkům virtuózní sólové
a komorní hudby Barbora Kolářová. Jejími partnery budou americký klavírista a skladatel Pascal
Le Boeuf a český violoncellista Vojtěch Urban.
Autory skladeb budou J.I. Biber, M. Ravel, G. Bacewicz a P. Le Boeuf. Koncert je součástí “Imp in
Impulse Album Release Tour”, koncertů pořádaných v Čechách i v zahraničí v souvislosti s křtem
nového CD mladé české houslistky z Řevnic,
absolventky Curtis Institute of Music a Yale School
of Music, zastupované agenturou Lincoln Center
Stage a Manhattan Concert Artists a zakladatelky
a umělecké vedoucí festivalu Lake George Music
Festival, jejíž koncert New York Times popsal jako
“horečný, odvážný a nebojácný“. Pascal Le Boeuf
studuje skladbu na Princeton University, zvítězil
v několika skladatelských soutěžích, byl nominován na cenu GRAMMY a spolupracuje s mnoha
muzikanty a orchestry po celém světě. Violoncellista Vojtěch Urban, absolvent Gymnázia Jana
Nerudy a HAMU v Praze, je laureátem několika
národních i mezinárodních soutěží a vystoupil
jako sólista s orchestry Pražská komorní filhar-
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monie, Český komorní orchestr atd. Je členem
Doležalova kvarteta a komorního souboru TrioTones. Vstupné 150/100 Kč, zlevněné v předprodeji
v květinářství u nádraží, Karlštejnská 252. Koncert
podporuje Město Černošice a Středočeský kraj.
Volný vstup mají žáci a učitelé hudebních škol.
Kalendář s historickými pohlednicemi
V pokladně městského úřadu Černošice je
v prodeji kalendář s historickými pohlednicemi
z okolí Černošic na rok 2020. Naše město je tam
zastoupeno dokonce dvěma pohlednicemi
konkrétně jednou z Horních Černošic a druhou
z Dolních Mokropes. Cena kalendáře byla stanovena na 80 Kč. Přijďte si kalendář na úřad zakoupit.
Pavel Blaženín

Ben Poole Band v neděli 8. 12. od 20.00 v černošickém Club Kině

Mikrochor: Rhythmic Choir v úterý 3. prosince v černošickém Club Kině
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Mikrochor: Rhythmic Choir
Do černošického Club Kina se v úterý 3. 12. vrací
smíšený sbor Mikrochor s oblíbeným programem
Rhythmic Choir. Pod vedením sbormistra Lukáše
Prchala zde odehrajeme hlavní koncert našeho
podzimního vokálně-popového turné. Pojmem
„Rhythmic Choir“ se ve světě označuje sbor,
který provádí populární písně a cappella, tedy
bez doprovodu nástrojů. Od běžného sborového
vystoupení se liší především tím, že je celý sbor
kontaktně nazvučený a doprovázený dvojicí beatboxer plus vokální basista. V našem případě to
budou Štěpán Janoušek, basista z vokální skupiny
Skety, a Tiny Beat, vícenásobný mistr ČR v beatboxingu. Uslyšíte písně M. Jacksona, skupin Jamiroquai, The Queen, Toto či The Beatles, ale i další,
méně známé rockové a popové kusy. Těšit se
můžete také na nově rozšířené kabaretní pásmo
písní z filmu Moulin Rouge. Vstupné 200 Kč.
Srdečně zve Mikrochor z.s.

11/2019

19

11/2019

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
Část dobřichovických občanů na Letenské pláni

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
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111

Josef Klíma se svojí skupinou opět vystoupil v Dobřichovicích
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